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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2021.
DS núm. 53, pàg. 1256.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals
i govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament. 
DS núm. 26, pàg. 678.

RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals. 
DS núm. 24, pàg. 644.

RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal. 
DS núm. 24, pàg. 649.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la
Sindicatura de Comptes respecte de les retribucions
salarials i contractes de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció de les Illes Balears. 
DS núm. 26, pàg. 685.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que
corresponen a les Illes Balears. 
DS núm. 27, pàg. 694. 

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la
part que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el
Valor Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017. 
DS núm. 27,  pàg. 694.

RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria
a l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les
Illes Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears. 
DS núm. 32, pàg. 794.

RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports
autonòmics favor dels trens de Mallorca (SFM). 
DS núm. 34, pàg. 829.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites
i mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la
COVID-19. 
DS núm. 29, pàg. 742.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia. 
DS núm. 28, pàg. 704.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els
efectes econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en
matèria de tributs locals i contractes públics. 
DS núm. 29, pàg. 728. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim
especial fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte
econòmic negatiu de la COVID-19. 
DS núm. 30, pàg. 760.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures
en relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19.
DS núm. 30, pàg. 765.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a
actualització dels criteris de repartiment d’ajudes estatals
relacionades amb la COVID-19. 
DS núm. 31, pàg. 778.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fons estatal especial per a la reconstrucció i
creació de fons específic per a les Illes Balears. 
DS núm. 31, pàg. 783.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica
derivada de la pandèmia de la COVID-19. 
DS núm. 32, pàg. 798.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19. 
DS núm. 35, pàg. 842.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
modificació del criteri d’imputació dels imports impagats
per lloguer d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA
i l’IS. 
DS núm. 37, pàg. 858.
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RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera
i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes
Balears i del seu sector públic instrumental, davant la
dramàtica situació pressupostària i financera de la CAIB
en el context actual de crisi econòmica i social. 
DS núm. 36, pàg. 850.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments. 
DS núm. 37, pàg. 862.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels
romanents dels ajuntaments sense condicions ni xantatges
i pel rebuig de l’acord entre la FEMP i el Govern central. 
DS núm. 39, pàg. 894.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la
comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-19. 
DS núm. 39, pàg. 900.

RGE núm. 14698/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA.
DS núm. 52, pàg. 1242.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts
generals de l’Estat per al 2021.
DS núm. 52, pàg. 1247.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel
procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, per informar sobre l’estat de
determinades partides dels pressuposts.
DS núm. 34, pàg. 826.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per tal d’explicar el Compte General
corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 23, pàg. 624.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021.
DS núm. 40, pàg. 910.

RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar
sobre el Projecte de llei de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021. 
DS núm. 41, pàg. 938.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2021.
DS núm. 42, pàg. 962.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2021.  
DS núm. 43, pàg. 990.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. 
DS núm. 44, pàg. 1016.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. 
DS núm. 45, pàg. 1044.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. 
DS núm. 46, pàg. 1044.

RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. 
DS núm. 47, pàg. 1100.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. 
DS núm. 48, pàg. 1138.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021.
DS núm. 49, pàg. 1168.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte
de llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021.
DS núm. 50, pàg. 1190.

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
DS núm. 51, pàg. 1210.
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ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,
del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017. 
DS núm. 25, pàg. 656. 

RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe 165/2019,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponents a l’exercici 2017. 
DS núm. 25, pàg. 656.

RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe 166/2019,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017. 
DS núm. 33, pàg. 808. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe 166/2019,
del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017. 
DS núm. 33, pàg. 808.

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe 166/2019,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017. 
DS núm. 33, pàg.  808.

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe 166/2019,
del Compte General del Consell Insular de Formentera,
corresponent a l’exercici 2017. 
DS núm. 33, pàg. 808.

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions
contraris a les objeccions que la Intervenció local ha
formulat de l’exercici 2017.
DS núm. 38, pàg. 870.

RGE núm. 11663/19 i 11664/19, pels quals es tramet
l’informe 170/2019, sobre la rendició de comptes del sector
públic local de les Illes Balears corresponent a l’exercici
2018.
DS núm. 25,  pàg. 656.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
corresponent a l’exercici 2016 i 2017. 
DS núm. 38, pàg. 872.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe 174/2020,
del compte general de l’Ajuntament de Palma corresponent
a l’exercici 2015. 
DS núm. 38, pàg. 875.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1334 i 1339.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 705-706.

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 763.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23, pàg. 632 i 633.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1147-1148 i 1162.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1416-1417 i 1420.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1180 i 1185.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 1001-1002 i 1010.
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CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1292-1293 i 1299-1300.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1051-1053 i 1067-
1068.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1262-1263, 1269-1270, 1284-
1285, 1289 i 1296-1297.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26, pàg. 679 i 684.

RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24,
pàg. 646.

RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 650 i 653.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 687.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 696-697.

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27,  pàg.
696-697. 

RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 795.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 740-741.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 708.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 729-730. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 760-761 i 765.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 766 i 770.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 778-779 i 782.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 784-785.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 800.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19, DS núm. 35, pàg. 843 i 847.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer
d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 859 i 862.

RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 851.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 862-863 i 867.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1243
i 1246.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1249-1250.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23, pàg. 633-634.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 918-919 i 929.
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Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,

del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 25, pàg. 667-
668 i 674.

RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe
165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2017, DS núm. 25, pàg. 667-
668 i 674.

RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 813-814 i
819. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 813-814 i
819. RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  813-814 i
819. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
813-814 i 819. 

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 880-881.

RGE núm.11663 i 11664/19, pels quals es tramet l’informe
170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018,  DS núm.
25,  pàg. 667-668 i 674.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 880-881.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 880-881.

CAMPOS I ASENSI, JORGE (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 999 i 1009-1010

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1056 i 1068-1069.

RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1118-1119 i 1130-1131.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1149.

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1218-1219 i 1235-1236.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1422-1423 i 1431-1432.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 995-996 i 1008.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1285-1286 i 1289.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 794 i 797.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,

Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1088-1089 i 1095.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1314-131 i 1319.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1120-1122 i 1133.
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CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1259 i 1297-1298; DS núm. 53,
pàg. 1326 i 1329.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26,  pàg. 682.

RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24, 
pàg. 647.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 687-688.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 697, 700 i 701. 

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27,  pàg.
697, 700 i 701.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 709-710.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 742-743 i 757.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 734. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 764.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 770.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 782.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 788-789.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
898.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
903-904.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23,  pàg. 635-636.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 921-922 i 930-931.

RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 949-951.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1058-1059 i 1069.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1086-1088 i 1094-
1095.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet

l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 881-882 i 889.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 881-882 i 889.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 881-882 i
889.

COSTA I COSTA, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1259-1261, 1268-1269; DS núm.
53, pàg. 1322-1323 i 1327-1328. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26,  pàg. 680.

RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24, 
pàg. 644-645.
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RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 685-686.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 694-695 i 698-699.

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27,  pàg.
694-695 i 698-699.

RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 795.

RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 830.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 737-738 i 744.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 706-707.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 730-731. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 761-762.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 767-769.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 780.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 783-784 i
789-791. 

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 799.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19, DS núm. 35, pàg. 844-845.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer

d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 859-860.

RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 850-851.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 863-864.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
896.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
900-901.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1243-
1244.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1247-1248. 

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 827.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23,  pàg. 627-629.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 914-916 i 927-928.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,

del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg. 665-
666 i 672-673.

RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe
165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg.
665-666 i 672-673.

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 878 i 887.

RGE núm.11663 i 11664/19, pels quals es tramet l’informe
170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 25, 
pàg. 665-666 i 672-673.
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RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 878 i 887.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 878 i 887.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1382-1384 i 1387-1388.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 650 i 652. 

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1364-1366 i 1371-1372.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1022-1024 i 1037-1038.

ENSENYAT I RIUTORT, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1358-1359, 1369-1370, 1374-
1375 i 1387.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
897-898.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
902-903.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 971-972 i 983.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1026-1028 i 1039. 

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1083-1084.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1359-1360 i 1362.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1221-1222 i 1236-1237.

FERNÁNDEZ I PRIETO, Irantzu (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 975-976 i 985.

FERRÀ I TERRASSA, Josep (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1337-1338; DS núm. 53, pàg.
1400-1401 i 1428-1429.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1148-1149.

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1217-1218 i 1235.
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FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1429-1431 i 1435-1436.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1151-1152.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1283; DS núm. 53, pàg. 1335 i
1341; DS núm. 53, pàg. 1358, 1368, 1381.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 797.

RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 852-853.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 974-975 i 985.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 1001.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1030. 

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1199-1200 i
1205.

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1220-1221 i 1236.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1213-1215 i 1233-1234.

GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1279-1281 i 1286-1287.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,

Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1079-1080 i 1092-
1093.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1338 i 1342.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions

Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1200-1201 i
1205.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1323-1324 i 1328-1329; DS
núm. 53, pàg. 1366-1367, 1373-1374, 1379-1380 i 1385-1386.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26,  pàg. 680-681.

RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24, 
pàg. 645-646.
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RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 651-652.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 686-687.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 695-696 i 699.

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27,  pàg.
695-696 i 699.

RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 796.

RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 831.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 739-740.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 732-733. 

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 780-781.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 786-787.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 800.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19, DS núm. 35, pàg. 843-844.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer
d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 860-861.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 864-865.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de

l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
896-897.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
902.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1244.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1248-1249.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 827-828.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 917-918 i 928-929.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 969-971 i 982.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1025-1026 i 1039. 

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1216-1217 i 1234.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,

del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg. 666-
667 i 673-674.

RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe
165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg.
666-667 i 673-674.

RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 812-813,
818-819 i 822. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 812-813,
818-819 i 822. 

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  812-813,
818-819 i 822. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
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Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
812-813, 818-819 i 822. 

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 879-880 i 888.

RGE núm.11663 i 11664/19, pels quals es tramet l’informe
170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 25,
pàg. 666-667 i 673-674.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 879-880 i 888.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 879-880 i
888.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1257-1258, 1267-1268, 1281,
1287; DS núm. 53, pàg. 1311 i 1316.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 850 i 853-
854.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,

Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1081-1083 i 1093.

RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1116-1117 i 1129.

JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ, PABLO JESÚS (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1336-1337 i 1341.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 968-969 i 981-982.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 996-997 i 1008-1009.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1146-1147.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1333-1334 i 1339.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i

Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1145-1146 i 1161-1162.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1354-1356 i 1360-1361.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions

Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1195-1197 i
1203-1204

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021,  DS núm. 53, pàg. 1398-1400, 1407-1408, 1414-
1415, 1419-1420, 1427-1428 i 1435.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 943-945 i 958.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1173-1175 i 1184-1185.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1377-1379 i 1384-1385.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 967-968 i 981.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1401-1402 i 1408.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 833-834.

RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26,  pàg. 678-679 i 683.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19, DS núm. 35, pàg. 842-843 i 846-847.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 866-867.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
895.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
904-905.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1242-
1243 i 1246.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 951-953.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,

del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 25, pàg. 668-
669.

RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe
165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg.
668-669.

RGE núm.11663 i 11664/19, pels quals es tramet l’informe
170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 25,
pàg. 668-669.

MARTÍN I PERDIZ, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1296 i 1301; DS núm. 53, pàg.
1326 i 1330; DS núm. 53, pàg. 1381-1382 i 1386-1387.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26,  pàg. 679 i 683-684.

RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 650 i 652.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 686.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 696.

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27,  pàg.
696.

RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 795 i 798.

RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 830-831.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
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empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 738-739.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 707.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 731-732. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 762-763. 

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 767 i 772.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 779 i 783.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 786.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 799-800.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19, DS núm. 35, pàg. 843 i 847.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer
d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 859 i 862.

RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 851.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 864.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
895-896.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
901 i 906.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1243. 

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1248.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 827.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23,  pàg. 631 i 638.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 916-917 i 928.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1053.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,

del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg. 666
i 673.

RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe
165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg. 666
i 673.

RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 812, 818 i
822. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 812 i 818. 

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  812 i 818. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
812 i 818. 

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 878-879 i 887.

RGE núm.11663 i 11664/19, pels quals es tramet l’informe
170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 25, 
pàg. 666 i 673.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 878-879 i 887.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
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corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 878-879 i
887.

MAS I TUGORES, JOAN JOSEP (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1313-1314, 1319 i 1326-1327;
DS núm. 53, pàg. 1415-1416 i 1420.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 831.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 828.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 946-947 i 958.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 998-999.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1055-1056 i 1068.

RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1117-1118 i 1130.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1176-1177 i 1185.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1198 i 1204. 

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1370-1371 i 1375.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1030-1031. 

MAYOR I ABAD, Cristina (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1368-1369.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1024-1025 i 1038. 

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1256-1257, 1265-1266, 1282-
1283, 1288 i 1295-1296; DS núm. 53, pàg. 1312-1313, 1317,
1325-1326, 1329, 1335 i 1340-1341.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24, 
pàg. 644 i 648-649.

RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 650 i 652.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 697.

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27,  pàg.
697.

RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 797.

RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 832.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 742.
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RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 709.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 728-729 i
735-736.

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 763.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 770.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 781-782.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 788.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 801.

RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19, DS núm. 35, pàg. 845-846.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer
d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 861.

RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 852.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 866.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
894 i 899.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
903.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1245.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1247 i 1251-1252.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 828.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 920-921 i 930.

RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 948-949.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1085-1086 i 1094.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1395-1396, 1403-1404, 1411-
1412 i 1418.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 945-946.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1175-1176.

PÉREZ-RIBAS I GUERRERO,  MARC (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1293-1295 i 1300; DS núm. 53,
pàg. 1356 i 1361; DS núm. 53, pàg. 1423-1424 i 1432.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 769.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 997-998 i 1009.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1054-1055 i 1068.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1410-1411 i 1417-1418.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1172-1173 i 1184.

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1357, 1362, 1367-1368, 1374,
1380-1381 i 1386.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1119-1120 i 1131-1132.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1150-1151.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1179 i 1185.

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1219-1220 i 1236.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4261/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, DS núm. 32, pàg. 796-797.

RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 829 i
834.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 798-799 i
802-803.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 828.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 947-948.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 972 i 983-984.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1028. 

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1178-1179.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1309-1310 i 1315-1316.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1112-1114 i 1128-1129.

RODRÍGUEZ I FARRÉ, SERGIO (Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1257, 1266-1267, 1282, 1287-
1288, 1295 i 1300-1301; DS núm. 53, pàg. 1311-1312, 1316-
1317, 1324-1325, 1329,  1334 i 1340; DS núm. 53, pàg. 1356-
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1357, 1361-1362, 1367, 1374, 1380, 1386; DS núm. 53, pàg.
1396-1397, 1404-1405, 1412-1413, 1418, 1424-1425 i 1433.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8429/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’equipaments públics en coordinació entre entitats locals i
govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i
finançament, DS núm. 26,  pàg. 681-682.

RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24, 
pàg. 646-647.

RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 652.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 685 i 689.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 741.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 704-705 i 712.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 733. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 763.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 769-770.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 781.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 787.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer
d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 861.

RGE núm. 11094/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a romanents dels ajuntaments, DS núm. 37,
pàg. 865.

RGE núm. 11404/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central, DS núm. 39, pàg.
898.

RGE núm. 11450/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa al suport al sector privat de la comunicació
de Balears davant la crisi de la COVID-19, DS núm. 39, pàg.
900, 905 i 906.

RGE núm. 14698/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, DS núm. 52, pàg. 1245.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1250.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23,  pàg. 635 i 639.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 920 i 929-930.

RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1084-1085 i 1093-
1094.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1199 i 1205.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe

166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 814, 819-820
i 823. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 814, 819-820
i 823. 

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  814, 819-820
i 823. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
814, 819-820 i 823. 

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1394-1395 i 1402-1403

Proposicions no de llei
RGE núm. 10406/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels
objectius de desenvolupament sostenible 2030 a l’àmbit
municipal, DS núm. 24, pàg. 651.
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Compareixences
RGE núm. 15981/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 41,
pàg. 942-943 i 957.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe

166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 811-812, 818
i 822. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  811-812, 818
i 822. 

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  811-812, 818
i 822. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
811-812, 818 i 822. 

SANS I REGIS, MARIA ESPERANÇA (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1283-1284 i 1288;  DS núm. 53,
pàg. 1358 i 1362.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Presidència,

Cultura i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1081.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, per informar sobre el Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1197-1198 i
1204.

RGE núm. 15981/20, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 50,
pàg. 1215-1216 i 1234.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1298-1299 i 1301-1302.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1059-1061 i 1069.

SANTIAGO I CAMACHO, GLORIA PILAR (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1263-1264 i 1270; DS núm. 53,
pàg. 1313 i 1318.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1114-1116.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1397-1398, 1405-1406, 1413-
1414, 1418-1419, 1426 i 1433.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 42, pàg. 973-974 i 984.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021,
DS núm. 43, pàg. 1000-1001 i 1010.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1029 i 1040. 

RGE núm. 15981/20, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1057 i 1069.

TRUYOLS I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1264-1265 i 1271-1272; DS
núm. 53, pàg. 1327 i 1330. 
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Proposicions no de llei
RGE núm. 9230/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, DS núm. 24, 
pàg. 647-648.

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, DS núm. 26, pàg. 688-689.

RGE núm. 1949/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears, DS núm. 27, pàg. 697-698.

RGE núm. 2016/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017, DS núm. 27, pàg.
697-698.

RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19, DS
núm. 29, pàg. 743.

RGE núm. 6529/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a reactivació de l’economia, DS núm. 28,
pàg. 710-711.

RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics, DS núm. 29, pàg. 734-735. 

RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial
fiscal de les Illes Balears a causa de l’impacte econòmic
negatiu de la COVID-19, DS núm. 30, pàg. 764-765.

RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en
relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, DS núm. 30, pàg. 766-767 i 771-772.

RGE núm. 8162/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització
dels criteris de repartiment d’ajudes estatals relacionades amb
la COVID-19, DS núm. 31, pàg. 779 i 783.

RGE núm. 8298/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons
específic per a les Illes Balears, DS núm. 31, pàg. 785-786 i
791.

RGE núm. 8466/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures tributàries de protecció a les
famílies a les Illes Balears davant la crisi econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19, DS núm. 32, pàg. 801-802.

RGE núm. 9688/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a modificació
del criteri d’imputació dels imports impagats per lloguer
d’habitatges i locals de negoci a l’IRPF, l’IVA i l’IS, DS núm.
37, pàg. 858-859 i 861-862.

RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d’una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears
i del seu sector públic instrumental, davant la dramàtica
situació pressupostària i financera de la CAIB en el context
actual de crisi econòmica i social, DS núm. 36, pàg. 853.

RGE núm. 15702/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a rebuig als pressuposts generals
de l’Estat per al 2021, DS núm. 52, pàg. 1250-1251.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 828.

Compareixences
RGE núm. 7475/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per tal d’explicar el Compte General corresponent a
l’exercici 2018, DS núm. 23,  pàg. 636-638 i 639.

RGE núm. 15981/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 922-923 i 931-932.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe

166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 814-815 i
820. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 814-815 i
820. RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  814-815 i
820. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
814-815 i 820. 

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 882-883 i 889.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 882-883 i 889.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 882-883 i
889. 

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 53, pàg. 1398, 1406-1407, 1414,  1420,
1426-1427 i 1434.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics
favor dels trens de Mallorca (SFM), DS núm. 34, pàg. 832-833.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-024.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-026.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-027.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-027.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-029.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-029.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-028.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-029.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-030.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-030.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-031.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-031.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-032.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-037.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-037.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-036.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-052.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-034.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-023.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-040.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-033.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-033.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-033.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-033.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-038.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-038.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-038.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-053-04.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-034.pdf#page=5


HISENDA I PRESSUPOSTS / Índex any  2020 21

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 8942/20, del Grup Parlamentari Mixt, pel

procediment d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades partides
dels pressuposts, DS núm. 34, pàg. 826-827.

Compareixences
RGE núm. 15981/20, del conseller d’Educació, Universitat

i Recerca, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1132.

RGE núm. 15981/20, del conseller de Medi Ambient i
Territori, per informar sobre el Projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1162-1163.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe

166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 814. 

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 814. R G E
núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe 166/2019, del
Compte General del Consell Insular d’Eivissa, corresponent a
l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  814. 

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
814. 

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
MODERNITZACIÓ, ISABEL CASTRO I FERNÁNDEZ

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1190-1195, 1201-
1203 i 1206.

CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS,
JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 44, pàg. 1016-1022, 1031-
1037 i 1040-1041.

CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ, MARÍA ASUNCIÓN JACOBA PIA DE
LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 49, pàg. 1168-1172, 1180-
1184 i 1186.

CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 47, pàg. 1100-1112, 1122-
1128 i 1133-1135.

CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS, ROSARIO SÁNCHEZ I GRAU

Compareixences
RGE núm. 7475/19, per tal d’explicar el Compte General

corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 23,  pàg. 624.
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 40, pàg. 910-914, 924-927
i 932-934.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 48, pàg. 1138-1144, 1152-
1161 i 1163-1165.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, MARC
ISAAC PONS I PONS

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 43, pàg. 990-994, 1002-
1007 i 1010-1012.

CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I
TREBALL, IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 45, pàg. 1044-1050, 1061-
1067 i 1070.
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CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
JUANA GÓMEZ I PICARD

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 42, pàg. 962-967, 976-981
i 985-987.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT, PILAR COSTA I SERRA

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 46, pàg. 1074-1079, 1089-
1092 i 1095-1096.

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS, JUAN
PEDRO YLLANES I SUÁREZ

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 41, pàg. 938-942, 953-957
i 958.

MEMBRES DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS, JOAN ROSSELLÓ I
VILLALONGA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 8354/19, pel qual es tramet l’informe 164/2019,

del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 25,  pàg. 656-
660, 662-665, 669-671 i 675.

RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 808, 815, 817
i  821-822.

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 808, 815, 817
i  821-822.

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 808, 815, 817
i  821-822.

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.
808, 815, 817 i  821-822.

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 870, 883-884 i 889.

RGE núm. 11663/19 i 11664/19, pels quals es tramet
l’informe 170/2019, sobre la rendició de comptes del sector
públic local de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 25,  pàg. 656-660, 662-665, 669-671 i 675.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 872, 883-884 i 889.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 875, 883-884
i 889.

SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES
ILLES BALEARS, BERNAT SALVÀ I ALLOZA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 10242/19, pel qual es tramet l’informe

165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2017, DS núm. 25, pàg. 660-
662 i 671-672.

RGE núm. 11626/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Mallorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 808-811,
815- 817 i  820-821.

RGE núm. 11627/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de Menorca,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  808-811,
815- 817 i  820-821.

RGE núm. 11628/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg.  808-811,
815- 817 i  820-821.

RGE núm. 11629/19, pel qual es tramet l’informe
166/2019, del Compte General del Consell Insular de
Formentera, corresponent a l’exercici 2017, DS núm. 33, pàg. 
808-811, 815- 817 i  820-821.

RGE núm. 8197/20, pel qual es tramet l’informe 173/2020,
de les subvencions i dels contractes dels Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent
a l’exercici 2016 i 2017, DS núm. 38, pàg. 873-875 i 884-886.

SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES
ILLES BALEARS, FERNANDO TOLL-MESSÍA I GIL

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 11661/19 i 11662/19, pels quals es tramet
l’informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris
a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de
l’exercici 2017, DS núm. 38, pàg. 871-872, 886-887.

RGE núm. 11300/20, pel qual es tramet l’informe
174/2020, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2015, DS núm. 38, pàg. 876, 871-872,
886-887.
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ALTS CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, ANDREU
MANRESA I MONSERRAT

Compareixences
RGE núm. 15981/20, per informar sobre el Projecte de llei

de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, DS núm. 50, pàg. 1210-1213, 1222-
1233 i 1237-1239.

TEMÀTIC

- A -

Ajuntament de Palma, Compte general 2015 
DS núm. 38, pàg. 875.

Ajuntaments, romanents
DS núm. 37, pàg. 862.
DS núm. 39, pàg. 894.

Autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies (vegeu Pla
de rescat autonòmic)

- B -

Balances fiscals 
DS núm. 24, pàg. 644.

- C -

Comunicació, suport al sector privat
DS núm. 39, pàg. 900.

Comunitat autònoma
Compte General 

de 2017 
DS núm. 25, pàg. 656. 
de 2018
DS núm. 23, pàg. 624.

Consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera

Compte General de 2017 
DS núm. 33, pàg. 808.
subvencions i dels contractes 2016 i 2017 
DS núm. 38, pàg. 872.

Contractes públics (vegeu Tributs locals i —)

COVID-19
ajudes estatals 
DS núm. 31, pàg. 778.
mesures econòmiques fiscals, mercantils i financeres 
DS núm. 35, pàg. 842.

- D -

Desenvolupament sostenible 2030, objectius
DS núm. 24, pàg. 649.

- E -

Economia, reactivació
DS núm. 28, pàg. 704.

Empreses (vegeu Pla de rescat autonòmic per a autònoms,
petites i mitjanes — i famílies)

- F -

Famílies (vegeu també Pla de rescat autonòmic per a
autònoms, petites i mitjanes empreses i —)

mesures tributàries de protecció
DS núm. 32, pàg. 798.

Finançament (vegeu Promoció, urbanisme i —)

Fons específic per a les Illes Balears 
DS núm. 31, pàg. 783.

- G -

Govern de les Illes Balears, auditoria integral 
DS núm. 36, pàg. 850.

- I -

Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) (vegeu també Impost sobre
la renda de les Persones Físiques, — i Impost de
Societats)

impagament a les comunitats autònomes
DS núm. 27,  pàg. 694.
78 milions d’euros
DS núm. 27, pàg. 694. 

sobre la renda de les Persones Físiques, Impost sobre el
Valor Afegit i Impost de Societats
DS núm. 37, pàg. 858.

Intervenció local
DS núm. 38, pàg. 870.
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IRPF, IVA i IS (vegeu Impost sobre la renda de les
Persones Físiques, Impost sobre el Valor Afegit i Impost de
Societats) 

IVA (vegeu Impost sobre el Valor Afegit)

- O -

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les
Illes Balears

auditoria
DS núm. 32, pàg. 794.
retribucions salarials i contractes 
DS núm. 26, pàg. 685.

- P -

Paradisos fiscals
DS núm. 30, pàg. 765.

Pla de rescat autonòmic per a autònoms, petites i mitjanes
empreses i famílies

DS núm. 29, pàg. 742.

Ports autonòmics, detracció de fons a favor dels trens de
Mallorca 

DS núm. 34, pàg. 829.

Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 

partides
DS núm. 34, pàg. 826.
per a l’any 2021
DS núm. 40, pàg. 910.
DS núm. 41, pàg. 938.
DS núm. 42, pàg. 962.
DS núm. 43, pàg. 990.
DS núm. 44, pàg. 1016.
DS núm. 45, pàg. 1044.
DS núm. 46, pàg. 1044.
DS núm. 47, pàg. 1100.
DS núm. 48, pàg. 1138.
DS núm. 49, pàg. 1168.
DS núm. 50, pàg. 1190.
DS núm. 51, pàg. 1210.
DS núm. 53, pàg. 1256.

Pressuposts generals de l’Estat per a 2021
DS núm. 52, pàg. 1247.

Promoció, urbanisme i finançament 
DS núm. 26, pàg. 678.

- R -

Règim especial fiscal de les Illes Balears (REIB)
DS núm. 30, pàg. 760.

- S -

Sector públic local, rendició de comptes de 2018
DS núm. 25,  pàg. 656.

Societat de Garantia Recíproca ISBA
DS núm. 52, pàg. 1242.

- T -

Trens de Mallorca (vegeu Ports autonòmics, detracció de
fons a favor dels —)

Tributs locals i contractes públics 
DS núm. 29, pàg. 728. 

- U -

Universitat de les Illes Balears 
comptes de 2017 
DS núm. 25, pàg. 656.

Urbanisme (vegeu Promoció, — i finançament)
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