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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021,
de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència.
DS núm. 87, pàg. 2098.
DS núm. 88, pàg. 2132.

Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2022.
DS núm. 89, pàg. 2136.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma
de l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit. 
DS núm. 54, pàg. 1442.

RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB.
DS núm. 61, pàg. 1570.

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, del relativa a la reducció del 95% de la
transmissió d’empreses mitjançant pactes successoris.
DS núm. 54, pàg. 1450.

RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a més capacitat decisòria per
a les comunitats autònomes en matèria fiscal i rebuig d’una
harmonització reductora d’aquestes capacitats. 
DS núm. 55, pàg. 1458.

RGE núm. 27/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la defensa de les normes
existents que compensen la insularitat de Balears.
DS núm. 56, pàg. 1475.

RGE núm. 1057/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la salvaguarda de les nostres institucions pròpies
recollides a la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears
i una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris.
DS núm. 55, pàg.1463.

RGE núm. 1111/21, Grup Parlamentari Unidas Podemos,
pel procediment d’urgència, relativa a creació d’un IAE
com a CNAE únic per a empreses i professionals autònoms
especialitzats. 
DS núm. 56, pàg, 1479.

RGE núm. 1178/21, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració
d’una estratègia per a les illes de la Mediterrània.
DS núm. 59, pàg. 1528.

RGE núm. 1203/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga extra
de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del Govern
balear. 
DS núm. 59, pàg. 1532.

RGE núm. 1337/21, del Grup Parlamentari Mixt, per unes
condicions de contractació pública equitatives per a les
companyies d’agències de viatges locals de les Illes Balears. 
DS núm. 61, pàg. 1570.
DS núm. 64, pàg. 1618.

RGE núm. 1356/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar al
corrent de compliment de les obligacions tributàries o
davant la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de
subvencions per la COVID-19.
DS núm. 64, pàg. 1622.

RGE núm. 1534/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’establiment de quitança als
crèdits ICO i ISBA per la COVID-19.
DS núm. 65, pàg. 1630.

RGE núm. 1647/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a considerar la pràctica esportiva com a una
activitat essencial i adoptar mesures de suport econòmic al
sector davant la crisi.
DS núm. 65, pàg. 1633.

RGE núm. 1786/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa del
cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat.
DS núm. 67, pàg. 1663.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears,
relativa a canvis normatius o interpretatius perquè els
crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin per a les
empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat, minimis.
DS núm. 69, pàg. 1688.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la
devolució de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook
i per la modificació de la Llei de l’IVA.
DS núm. 71, pàg. 1708.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a creació d’una comissió parlamentària per al seguiment
del finançament i execució dels projectes per ser finançats
pel fons de recuperació europeu Next Generation EU.
DS núm. 69, pàg. 1691.
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RGE núm. 3712/21, dels Grups Parlamentaris Ciudadanos,
Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca,
VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i
Mixt, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes.
DS núm. 67, pàg. 1667.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària.
DS núm. 71, pàg. 1710.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a
través de pactes successoris.
DS núm. 72, pàg. 1718.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals
per l’IVA del 2017.
DS núm. 72, pàg. 1723.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 13749/20, presentat pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, pel procediment
d’urgència, modificat mitjançant els escrits RGE núm.
14290/20 i 14401/20, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per donar a conèixer la posició del Govern de les
Illes Balears respecte del Reial Decret Llei 27/2020, de 4
d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i
urgent, aplicables a les entitats locals i respecte de
l’alliberament de romanents de les entitats locals perquè
puguin ser invertits pels ajuntaments i consells insulars
sanejats sense limitacions. 
DS núm. 56, pàg. 1474.

RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, del director
general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears
Europa, Sr. Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la
conversió de l’organisme de consorci a fundació (segons
informació publicada en diversos mitjans de comunicació).
DS núm. 56, pàg. 1474.

RGE núm. 4351/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, pel procediment d’urgència,
de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra.
Rosario Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació
per part del Govern dels ingressos derivats de la liquidació
de l’IVA del model de finançament autonòmic de l’any
2017.
DS núm. 67, pàg. 1662.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions
Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació.
DS núm. 62, pàg. 1578.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar  les principals línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa
desenvolupar durant la present legislatura, i RGE núm.
1777/21, per informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà.
DS núm. 60, pàg. 1540. 

RGE núm. 12118/21, de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 74, pàg. 1750.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 75, pàg. 1776.

RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2022.
DS núm. 76, pàg. 1806.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 77, pàg. 1834.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.
DS núm.78, pàg. 1866.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 79, pàg. 1894.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2022. 
DS núm. 80, pàg. 1922.
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RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 81, pàg. 1952.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 82, pàg. 1982.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 83, pàg. 2012.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 84, pàg. 2032.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DS núm. 85, pàg. 2066.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

RGE núm. 14261/20, pel qual es tramet l’informe 175/2020,
de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis
2015 i 2016.
DS núm. 57, pàg. 1486.

RGE núm. 15718/20, pel qual es tramet l’informe 176/2020,
del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, corresponent a l’exercici 2018. 
DS núm. 57, pàg. 1491.

RGE núm. 15741/20, pel qual es tramet l’informe 177/2020,
dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 57, pàg. 1489.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’informe 178/2020,
sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció
i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l’exercici
2018.
DS núm. 63, pàg. 1602.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 63, pàg. 1605.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 63, pàg. 1605.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 63, pàg. 1605.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 63, pàg. 1605.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa
i de Formentera corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 66, pàg. 1642.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el
curs escolar 2019-2020.
DS núm. 66, pàg. 1642.

RGE núm. 1734/21, pel qual tramet l’informe 185/21, sobre
el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.
DS núm. 58, pàg. 1506.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018. 
DS núm. 66, pàg. 1642.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’any 2018.
DS núm. 68, pàg. 1674.

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
DS núm. 68, pàg. 1674.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021.
DS núm. 68, pàg. 1674.

Escrit RGE núm. 5957/21, pel qual es tramet l’informe
189/2021, dels comptes anuals de la Fundació Teatre
Principal de Palma corresponent a l’exercici 2018.
DS núm. 73, pàg. 1730.

Escrit RGE núm. 5958/21, pel qual es tramet l’informe
190/2021, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019.
DS núm. 73, pàg. 1732.
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Escrit RGE núm. 7592/21, pel qual es tramet l’informe
191/2021, del compte general de l’Ajuntament d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2017.
DS núm. 73, pàg. 1736.

Escrit RGE núm. 7593/21, pel qual tramet l’informe
192/2021 de les subvencions, dels contractes i dels convenis
de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017.
DS núm. 73, pàg. 1738.

D’ALTRES ESCRITS

RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de
l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la
imputació a exercicis futurs de les despeses  pluriennals
corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes
Balears 3176 SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació
de l'Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres
de reforma interior i ordenació de parcel·la de l'Hospital
Verge del Toro) i 3323 SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres
per a la construcció, conservació i explotació de nou centres
de  salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària a
l'Àrea de Salut de Mallorca).
DS núm. 70, pàg. 1700.

RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut
de les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de
reforma de la urbanització del recinte de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma; 3344 SSCC PA 409/21,
Subministrament d'acceleradors lineals per a l'Hospital
Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA 94/21, Obres de
reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor, 3217 SSCC
PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació de
parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació
i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de
salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca.
DS núm. 86, pàg. 2092.

RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les
despeses pluriennals corresponents a l'expedient d'acció
concertada del servei residencial per a persones grans en
situació de dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per
als anys 2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a
qualsevol modificació que es pugui produir en la seva
tramitació o execució, sempre que no se superi l'import
total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2298.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2263 i 2266.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1880 i
1890.

BONA I CASAS, CARLES (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2249-2251.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2081-2082
i 2087.

BONET I DÍAZ, JOSÉ JAVIER (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2208.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i

Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1988-1990
i 2007.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2207-2208 i 2210.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-073.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-073.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-070.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-086.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-090.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-089-04.pdf#page=1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-078.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-089-03.pdf#page=1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-085.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-089-02.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-089-02.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-082.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-089-02.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/HI-10-089-02.pdf#page=2


6 HISENDA I PRESSUPOSTS / Índex any 2021 

Proposicions no de llei
RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d’agències de viatges locals de les Illes
Balears, DS núm. 64, pàg. 1619.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i

Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1996-1997
i 2008.

BORRÁS I ROSSELLÓ, ISABEL MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2230-2232 i 2238.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1928-1929 i 1944-
1945.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2164-2165 i 2170-2171.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1841-1842 i 1857.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2142-2143, 2147, 2157-2158,
2166-2167.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1444 i 1449. 

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió

d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1450-1451 i 1454.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1460-1461.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55, pàg. 1466-1467.

RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1529 i 1532.

RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1534-1535.

RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d’agències de viatges locals de les Illes
Balears,  DS núm. 64, pàg. 1619-1620.

RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar
al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per
la COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1624.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1632.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65, pàg. 1635-1636.

RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1665.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1689-1690.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1709.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1694.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
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normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1669.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1710-1711 i 1714.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1720.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1725.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017.
DS núm. 67, pàg. 1663.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1586-1587 i 1596-1597.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1551-1552 i 1566.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1758-1759
i 1771.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1787-1788 i 1801.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1963-1965 i 1975.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1992-1993
i 2008.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14261/20, pel qual es tramet l’informe

175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis 2015
i 2016, DS núm. 57, pàg. 1488.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe
178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609-1610.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609-1610.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609-1610.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63,pàg. 1609-1610.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609-1610.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1651-1652 i 1657.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1651-1652 i 1657.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1509-1510 i 1519-1520.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1651-
1652 i 1657.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1680-1681.  

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de1s comptes del sector públic local de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg.
1680-1681. 

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,pàg.
1680-1681.

RGE núm. 5957/21, pel qual es tramet l’informe 189/2021,
dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 73, pàg. 1741 i 1745.

RGE núm. 5958/21, pel qual es tramet l’informe 190/2021,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 73, pàg. 1741  i 1745.

RGE núm. 7592/21, pel qual es tramet l’informe 191/2021,
del compte general de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2017, DS núm. 73, pàg. 1741 i 1745.

RGE núm. 7593/21, pel qual tramet l’informe 192/2021 de
les subvencions, dels contractes i dels convenis de
l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017, DS
núm. 73, pàg. 1741 i 1745.
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D’altres escrits
RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de

l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,
conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1702-1703 i 1704.

RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut de
les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de
la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors lineals
per a l'Hospital Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA
94/21, Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor,
3217 SSCC PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació
de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca, DS núm. 86,
pàg. 2093.

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1816-1817 i 1827-1828. 

RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1846 i 1859-1860.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2019-2020.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2046-2047
i 2061.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2269, 2280-2281 i 2287-2288.

Compareixences 
RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2016-2017 i 2026-
2027.

CARBONERO I SÁNCHEZ, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2158-2159 i 2161.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61, pàg. 1570-1571 i 1574.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1791-1792 i 1801.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2186-2187 i 2191.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2049-2050
i 2062.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021,

de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
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europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, DS núm. 87, pàg. 2099-2100 i 2107.

Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2140-2141, 2184, 2190, 2198,
2271.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1446-1447.  

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1452.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1461-1462.

RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1478.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55, pàg. 1468.

RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1530-1531.

RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1536.

RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d’agències de viatges locals de les Illes
Balears,  DS núm. 64, pàg. 1618-1619 i 1621-1622.

RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar
al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per
la COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1626.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1632.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65, pàg. 1637.

RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1666.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1709.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1670.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1713.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1720-1721.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1725-1726.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, pel procediment d’urgència, del director general
de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.
Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de
l’organisme de consorci a fundació (segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56,
pàg. 1475.

RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1663.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1589.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1557-1561.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1761-1762.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1966-1968 i 1976-1977.
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Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14261/20, pel qual es tramet l’informe

175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis 2015
i 2016, DS núm. 57, pàg. 1488-1489.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe
178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1610.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1610.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1610.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1610.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1610.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1652.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1652.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1509-1510 i 1519-1520.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1652.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1681 i 1683-1684. 

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1681
i 1683-1684.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1681 i 1683-1684. 

D’altres escrits
RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de

l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,

conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1703.

COSTA I COSTA, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021,

de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, DS núm. 87, pàg. 2100-2102 i 2107-2108.

Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2138-2140, 2145-2146, 2201-
2202 i 2273-2274.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1444-1445 i 1449.

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1451.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1459.

RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1476.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55,  pàg. 1463-1464 i 1469.

RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
creació d’un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1481.

RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1533-1534.

RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar
al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per
la COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1624-1625.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1630-1631.

RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
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del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1664.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1692-1693.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1669.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1711-1712.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1718-1719.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1723-1724 i 1726-1727.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, pel procediment d’urgència, del director general
de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.
Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de
l’organisme de consorci a fundació (segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56,
pàg. 1474.

RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1662.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1584-1585 i 1595-1596.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1544-1545 i 1564-1565.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1959-1960 i 1973-1974.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14261/20, pel qual es tramet l’informe

175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis 2015
i 2016, DS núm. 57, pàg. 1488.

RGE núm. 15718/20, pel qual es tramet l’informe
176/2020, del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg.
1502.

RGE núm. 15741/20, pel qual es tramet l’informe
177/2020, dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2018,  DS núm. 57, pàg.
1502.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe
178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1608-1609 i 1613-1614.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1608-1609 i
1613-1614.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1608-1609 i 1613-1614.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1608-1609 i
1613-1614.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1608-1609 i
1613-1614.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1649-1650 i 1657.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1649-1650 i 1657.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1509-1510 i 1519-1520.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1649-
1650 i 1657.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1679-1680. 

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1679-
1680.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1679-1680. 
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RGE núm. 5957/21, pel qual es tramet l’informe 189/2021,
dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 73, pàg. 1740 i 1744-
1745.

RGE núm. 5958/21, pel qual es tramet l’informe 190/2021,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 73,pàg. 1740 i 1744-
1745.

RGE núm. 7592/21, pel qual es tramet l’informe 191/2021,
del compte general de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2017, DS núm. 73, pàg. 1740 i 1744-1745.

RGE núm. 7593/21, pel qual tramet l’informe 192/2021 de
les subvencions, dels contractes i dels convenis de
l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017, DS
núm. 73, pàg. 1740 i 1744-1745.

D’altres escrits
RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de

l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,
conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1701.

RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut de
les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de
la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors lineals
per a l'Hospital Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA
94/21, Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor,
3217 SSCC PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació
de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca, DS núm. 86,
pàg. 2092-2093.

RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2299.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2237-2238 i 2241.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1528 i 1531-1532.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,

per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1937-1939 i 1948.

 
DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2180-2182, 2187-2188, 2216-2218 i 2223-2225.

Compareixences 
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1900-1902
i 1914-1915.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2040-2042
i 2059-2060.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2221, 2226, 2236-2237 i 2240.

Proposicions no de llei
RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1477.

RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
creació d’un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1481-
1482.
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Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, pel procediment d’urgència, del director general
de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.
Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de
l’organisme de consorci a fundació (segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56,
pàg. 1475.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1904-1905.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1932-1933.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences 
RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1819-1820 i 1829.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2186, 2190, 2206-2207, 2209-2210.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2286-2287 i 2289-2290.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,

per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2022-2023 i 2028.
   

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2156, 2161 i 2168-2169, 2171 i
2226-2227.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1818-1819 i 1828. 

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1811-1812 i 1825-1826.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2153-2155, 2159-2160, 2219-
2221, 2225-2226, 2229, 2232-2234 i 2238-2239.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1665.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1667-
1668.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1663.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1785-1787 i 1799-1800.

RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
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Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1813-1815 i 1826-1827.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1903-1904
i 1915-1916.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1930-1931 i 1946.

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2137-2138, 2145, 2183, 2188-
2189, 2269-2270 i 2274-2275.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1583-1584 i 1594-1595.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2044-2045
i 2061.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2205-2206, 2209, 2284-2286 i 2289.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1442-1443 i 1447-1448.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i

Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1990-1991
i 2007.

D’altres escrits
RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de

Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de

desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2299.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2152-2153 i 2159.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1783-1784 i 1799. 

 
LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2247-2249, 2259-2260 i 2265.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1842-1843 i 1857-1858.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1872-1874
i 1888.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2074-2075
i 2087.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei

2/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
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transformació i resiliència, DS núm. 87, pàg. 2105-2106, 2109,
2272-2273 i 2276.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1694-1695.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1711.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1589-1591 i 1597.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1562-1563 i 1567.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1968-1969 i 1977.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,

sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1513-1514, 1521-1522 i 1523.

D’altres escrits
RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de

Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2300.

MARTÍN I PERDIZ, ANTONIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos) 

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2165-2166, 2196-2197, 2235-
2236 i 2240.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1451.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1460.

RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1476-1477.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55, pàg. 1465.

RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
creació d’un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1480
i 1482.

RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1528 i 1532.

RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1534.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1585-1586 i 1596.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1547 i 1565.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 15718/20, pel qual es tramet l’informe

176/2020, del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg.
1502-1503.
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RGE núm. 15741/20, pel qual es tramet l’informe
177/2020, dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg. 1502-
1503.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1510 i 1520.

D’altres escrits
RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de

l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,
conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1702 i 1704.

RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut de
les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de
la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors lineals
per a l'Hospital Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA
94/21, Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor,
3217 SSCC PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació
de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca, DS núm. 86,
pàg. 2093.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2262-2263, 2265-2266, 2272,
2276 i 2286-2287.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1815-1816 i 1827. 

RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1845 i 1859. 

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1875-1876
i 1888-1889. 

RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2018-2019.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2045-2046.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2077-2078.

D’altres escrits
RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de

Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2299.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2222-2223 i 2226.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1907-1908
i 1917. 
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MAYOR I ABAD, CRISTINA (Grup Parlamentari Unidas
Podemos) 

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2218-2219 i 2225.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d’agències de viatges locals de les Illes
Balears,  DS núm. 64, pàg. 1620.

RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar
al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per
la COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1623.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1631.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65, pàg. 1635.

RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1664.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1689.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1709.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1693.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1669.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1712.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1719.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1724.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1662.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1756 i
1771.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1902-1903
i 1915.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1929-1930 i 1945.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020

dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1650.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1650.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1509-1510 i 1519-1520.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1650.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1680. 

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1680. 

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1680. 
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MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears) 

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei

2/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, DS núm. 87, pàg. 2098-2099 i
2106-2107.

Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2136-2137, 2145, 2155-2156,
2160-2161 i 2167-2168.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1446.

RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61, pàg. 1572-1573.

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1451-1452.

RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a més capacitat decisòria per a les
comunitats autònomes en matèria fiscal i rebuig d’una
harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS núm. 55,
pàg. 1458 i 1462-1463.

RGE núm. 27/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la defensa de les normes existents
que compensen la insularitat de Balears, DS núm. 56, pàg.
1475-1476 i 1479.

RGE núm. 1057/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda de les nostres
institucions pròpies recollides a la Compilació de Dret Civil de
les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes
successoris, DS núm. 55, pàg. 1467. 

RGE núm. 1111/21, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a creació d’un
IAE com a CNAE únic per a empreses i professionals
autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1482.

RGE núm. 1178/21, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració
d’una estratègia per a les illes de la Mediterrània, DS núm. 59,
pàg. 1530.

RGE núm. 1203/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga extra de
juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del Govern balear,
DS núm. 59, pàg. 1532-1533 i 1537.

RGE núm. 1337/21, del Grup Parlamentari Mixt, per unes
condicions de contractació pública equitatives per a les
companyies d’agències de viatges locals de les Illes Balears, 
DS núm. 64, pàg. 1621.

RGE núm. 1356/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar al corrent
de compliment de les obligacions tributàries o davant la

Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la
COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1622-1623 i 1626.

RGE núm. 1534/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’establiment de quitança als
crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65, pàg. 1630
i 1633.

RGE núm. 1647/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a considerar la pràctica
esportiva com a una activitat essencial i adoptar mesures de
suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm. 65, pàg.
1637.

RGE núm. 1786/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa del cànon
de sanejament a les empreses que romanen totalment o
parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1663-1664 i
1667.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1688 i 1690-1691.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1708.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1694.

RGE núm. 3712/21, dels Grups Parlamentaris Ciudadanos, 
Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca,
VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i
Mixt, pel procediment d’urgència, relativa a adopció de les
mesures i modificacions normatives necessàries per al
compliment efectiu de les funcions de la Sindicatura de
Comptes, DS núm. 67, pàg. 1670.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1713.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1718 i 1722-1723.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1725.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, pel procediment d’urgència, del director general
de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.
Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de
l’organisme de consorci a fundació (segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56,
pàg. 1475.

RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
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Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1662.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1588-1589.

RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1554-1557.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1760-1761.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2202-2203, 2208, 2245-2246, 2251, 2260-2261
i 2264.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1874-1875
I 1888.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1991-1992
i 2008.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2076-2077
i 2087.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei

2/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, DS núm. 87, pàg. 2108.

Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2166, 2171, 2195, 2281-2283 i
2288.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1445.

RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61,pàg. 1572. 

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1451.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1460.

RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1477.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55, pàg. 1466.

RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
creació d’un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1481.

RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1530.

RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1534. 

RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d’agències de viatges locals de les Illes
Balears,  DS núm. 64, pàg. 1621.

RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar
al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per
la COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1625.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1631.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
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mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65,  pàg. 1633-1634 i 1638.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1689.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1709.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1693.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1719-1720.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1724.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos (article 46.3), pel procediment d’urgència, pel qual
se sol·licita la compareixença del director general de Relacions
Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr. Antonio
Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de l’organisme
de consorci a fundació (segons informació publicada en
diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56, pàg. 1474.

Compareixences
RGE núm. 1747/21, del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura, per tal d’explicar les línies
programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1549-1550 i 1566.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1757-1758
i 1771.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1844-1845 i 1858-1859.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1962-1963 i 1975.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2017-2018 i 2027. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14261/20, pel qual es tramet l’informe

175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis 2015
i 2016, DS núm. 57, pàg. 1488.

RGE núm. 15718/20, pel qual es tramet l’informe
176/2020, del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg.
1503.

RGE núm. 15741/20, pel qual es tramet l’informe
177/2020, dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg. 1503.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe
178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609 i 1614.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609 i 1614.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609 i 1614.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609 i 1614.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1609 i 1614.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1650-1651 i 1657.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1650-1651 i 1657.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1509-1510 i 1519-1520.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1650-
1651 i 1657.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1680.  

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1680.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1680.

RGE núm. 5957/21, pel qual es tramet l’informe 189/2021,
dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 73, pàg. 1740-1741.
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RGE núm. 5958/21, pel qual es tramet l’informe 190/2021,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 73, pàg. 1740-1741.

RGE núm. 7592/21, pel qual es tramet l’informe 191/2021,
del compte general de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2017, DS núm. 73, pàg. 1740-1741.

RGE núm. 7593/21, pel qual tramet l’informe 192/2021 de
les subvencions, dels contractes i dels convenis de
l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017, DS
núm. 73, pàg. 1740-1741.

D’altres escrits
RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de

l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,
conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1702.

RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut de
les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de
la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors lineals
per a l'Hospital Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA
94/21, Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor,
3217 SSCC PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació
de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca, DS núm. 86,
pàg. 2093.

RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2299.

PONS I FULLANA, MARIA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2258-2259 i 2264.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1871-1872
i 1887-1888.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2183-2184, 2189-2190, 2222, 2226, 2234-2235,
2239-2240, 2246-2247 i 2252.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1817-1818 i 1828.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1906-1907
i 1917. 

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1935-1936 i 1947.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2047-2048.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2079-2080
i 2087.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021,

de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, DS núm. 87, pàg. 2104-2105.
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Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2148-2149.

Proposicions no de llei
RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1477-1478.

RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
creació d’un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1482.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1709.

RGE núm. 3721/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, contra l’exclusió financera i bancària, DS núm. 71,
pàg. 1712-1713.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos (article 46.3), pel procediment d’urgència, pel qual
se sol·licita la compareixença del director general de Relacions
Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr. Antonio
Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de l’organisme
de consorci a fundació (segons informació publicada en
diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56, pàg. 1475.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1759-1760.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1933-1935 i 1947. 

RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1965-1966 i 1975-1976.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1993-1994.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2078-2079.

D’altres escrits
RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de

Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses

plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut de
les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de
la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors lineals
per a l'Hospital Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA
94/21, Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor,
3217 SSCC PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació
de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca, DS núm. 86,
pàg. 2093.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2195-2196 i 2197-2198.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1754-1756
i 1770-1771.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1445-1446. 

RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61, pàg. 1572.

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1451.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1461.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55, pàg. 1467.

RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1530. 
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RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1535-1536.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1632.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65, pàg. 1636. 

RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1665-1666.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1690.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1694.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1669.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1663.

Compareixences
RGE núm. 15357/20, del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, per tal d’informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació,
segons informació publicada en diversos mitjans de
comunicació, DS núm. 62, pàg. 1587-1588 i 1597.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1877-1878
i 1889.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79, pàg. 1906 i
1916.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,

sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1512 i 1521.

 
SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular) 

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022, DS núm. 89, pàg. 2244-2245 i 2251.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61, pàg. 1571.

RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a elaboració d’una estratègia per a les illes de la
Mediterrània, DS núm. 59, pàg. 1529-1530.

RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives
per a les companyies d’agències de viatges locals de les Illes
Balears,  DS núm. 64, pàg. 1620.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65, pàg. 1634.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1688-1689.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1708-1709.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2072-2074
i 2087.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021,

de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
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les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, DS núm. 87, pàg. 2102-2103.

Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2141-2142, 2156-2157, 2161.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61, pàg. 1570 i 1573-1574.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1784-1785 i 1799.

RGE núm. 12118/21, del director general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
DS núm. 76, pàg. 1812-1813 i 1826.
 

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista) 

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2169-2170 i 2171-2172.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari

Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
creació d’un IAE com a CNAE únic per a empreses i
professionals autònoms especialitzats, DS núm. 55, pàg. 1480.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1848-1850 i 1860.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2185, 2190 i 2271-2272.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1961-1962 i 1974.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2042-2043.

SANZ I IGUAL, ANTONIO JESÚS (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2146-2147, 2204-2205, 2209,
2235, 2240, 2247, 2252, 2266-2267, 2275-2276, 2283-2284 i
2289.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1847-1848.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1879-1880
i 1890.

RGE núm. 12118/21, de la consellera de Salut i Consum,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 80, pàg. 1936-1937 i 1947.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1995-1996
i 2008.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2021-2022 i 2027.

RGE núm. 12118/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84, pàg. 2048-2049.

RGE núm. 12118/21, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85, pàg. 2080-2081.

D’altres escrits
RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de

Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
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modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2299.

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

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 89, pàg. 2196, 2198, 2203-2204, 2209, 2261-2262, 2265,
2270-2271, 2275, 2283 i 2288-2289.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1789-1791.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1847 i 1860.

RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78, pàg. 1878-1879
i 1889-1890.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82, pàg. 1994-1995
i 2008.

RGE núm. 12118/21, del conseller de Mobilitat i Habitatge,
per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, DS núm. 83, pàg. 2020-2021.

D’altres escrits
RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de

l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,
conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1703.

RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de  les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del

servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient. 
DS núm. 90, pàg. 2300.

TRUYOLS I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2022, DS núm. 89, pàg. 2143-2145, 2147-2148, 2197.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14925/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de
l’impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit, DS núm. 54, pàg.
1443 i 1448-1449. 

RGE núm. 16199/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció del 95% de la transmissió
d’empreses mitjançant pactes successoris, DS núm. 54, pàg.
1452-1453.

RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat
decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i
rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats, DS
núm. 55, pàg. 1459.

RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears, DS
núm. 56, pàg. 1478.

RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a la salvaguarda
de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als
pactes successoris, DS núm. 55, pàg. 1465 i 1469-1470.

RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga
extra de juny del 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del
Govern balear, DS núm. 59, pàg. 1536.

RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la no exigència d’estar
al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per
la COVID-19, DS núm. 64, pàg. 1623.

RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’establiment de
quitança als crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, DS núm. 65,
pàg. 1632-1633.

RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a considerar
la pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi, DS núm.
65, pàg. 1637-1638.

RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat, DS núm. 67, pàg. 1666-1667.
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RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1690.

RGE núm. 2192/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’agilització immediata de la devolució
de l’IVA ingressat en relació amb Thomas Cook i per la
modificació de la Llei de l’IVA, DS núm. 71, pàg. 1710.

RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos,  Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions
normatives necessàries per al compliment efectiu de les
funcions de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 67, pàg. 1668-
1669.

RGE núm. 3766/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris, DS núm. 72, pàg. 1721-1722.

RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reclamació al Govern de
l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
l’IVA del 2017, DS núm. 72, pàg. 1726.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, pel procediment d’urgència, del director general
de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.
Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de
l’organisme de consorci a fundació (segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació), DS núm. 56,
pàg. 1475.

RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del
Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA del
model de finançament autonòmic de l’any 2017, DS núm. 67,
pàg. 1663.

Compareixences
RGE núm. 12118/21, de la consellera d’Hisenda i Relacions

Exteriors, per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
12117/21,de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74, pàg. 1762-1763
i 1772.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14261/20, pel qual es tramet l’informe

175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis 2015
i 2016, DS núm. 57, pàg. 1489.

RGE núm. 15718/20, pel qual es tramet l’informe
176/2020, del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg.
1503.

RGE núm. 15741/20, pel qual es tramet l’informe
177/2020, dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg. 1503.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe
178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1611 i 1614.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1611 i 1614.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1611 i 1614.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1611 i 1614.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1611 i 1614.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1653 i 1658.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1653 i 1658.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66,pàg. 1653 i
1658.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1681.  

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1681.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1681.

RGE núm. 5957/21, pel qual es tramet l’informe 189/2021,
dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 73, pàg. 1742 i 1745-
1746.

RGE núm. 5958/21, pel qual es tramet l’informe 190/2021,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 73, pàg. 1742 i 1745-
1746.

RGE núm. 7592/21, pel qual es tramet l’informe 191/2021,
del compte general de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2017, DS núm. 73, pàg. 1742 i 1745-1746.

RGE núm. 7593/21, pel qual tramet l’informe 192/2021 de
les subvencions, dels contractes i dels convenis de
l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017, DS
núm. 73, pàg. 1742 i 1745-1746.
 
D’altres escrits

RGE núm. 6746/21, pel qual sol·licita la declaració de
l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
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exercicis futurs de les despeses  pluriennals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de
Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior
i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323
SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció,
conservació i explotació de nou centres de  salut i unitats
bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de
Mallorca), DS núm. 70, pàg. 1703 i 1705.

RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual se
sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels
límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als expedients del Servei de Salut de
les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de
la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors lineals
per a l'Hospital Universitari Son Espases, 3176 SSCC PA
94/21, Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor,
3217 SSCC PA 184/21, Obres de reforma interior i ordenació
de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro i 3223 SSCC PA
103/21, Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca, DS núm. 86,
pàg. 2094.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 16035/20, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB, DS núm.
61, pàg. 1573.

RGE núm. 1843/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius
perquè els crèdits ICO i ISBA per la COVID-19 no computin
per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d’Estat,
minimis, DS núm. 69, pàg. 1690.

RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i execució dels projectes per ser finançats pel fons
de recuperació europeu Next Generation EU, DS núm. 69, pàg.
1691-1692 i 1695-1696.

 

MEMBRES DEL GOVERN

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 79,
pàg. 1894-1999, 1909-1914 i 1917-1918.

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, DS núm. 78,
pàg. 1866-1871, 1881-1887 i 1890.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 84,
pàg. 2032-2040, 2050-2059 i 2062-2063. 

CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I
CULTURA, MIQUEL COMPANY I PONS

Compareixences
RGE núm. 1747/21, per tal d’explicar les línies

programàtiques quant a fons europeus que pensa desenvolupar
durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, per informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, DS núm. 60, pàg. 1540.

RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 81,
pàg. 1952-1959, 1969-1973 i 1977-1978.

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21,de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 74,
pàg. 1750-1754, 1763-1770 i 1772-1773.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI,
MIQUEL MIR I GUAL

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 82,
pàg. 1982-1988, 1998-2007 i 2009.

CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE, JOSEP
MARÍ I RIBAS

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 83,
pàg. 2012-2016, 2023-2023 i 2028-2029.

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 77,
pàg. 1834-1840, 1850-1856 i 1860-1863.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
JUANA GÓMEZ I PICARD

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 80,
pàg. 1922-1928, 1939-1944 i 1948-1949.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT, MERCEDES GARRIDO I RODRÍGUEZ

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 75,
pàg. 1776-1782, 1792-1798 i 1801-1803.

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 85,
pàg. 2066-2072, 2082-2086 i 2088.

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. 14261/20, pel qual es tramet l’informe

175/2020, de les subvencions i dels contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis 2015
i 2016, DS núm. 57, pàg. 1486-1487, 1492-1495, 1498 i 1499-
1502

RGE núm. 15718/20, pel qual es tramet l’informe
176/2020, del Compte General de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg.
1492-1495, 1498 i 1499-1502.

RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe
178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1602, 1605, 1611 i 1615.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1642, 1645-1647, 1653, 1654-1655.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1642, 1645-1647, 1653,
1654-1655.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1506-1509, 1514-1519 i 1522-1523.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1642,
1645-1647, 1653, 1654-1655.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1674, 1676, 1677-1679, 1681-
1683 i 1684-1685.

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1674,
1676, 1677-1679, 1681-1683 i 1684-1685.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1674, 1676, 1677-1679, 1681-1683 i 1684-1685.

RGE núm. 5957/21, pel qual es tramet l’informe 189/2021,
dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 73, pàg. 1730-1732,
1742-1744 i 1746.

RGE núm. 5958/21, pel qual es tramet l’informe 190/2021,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 73, pàg. 1733-1736,
1742-1744 i 1746.

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

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 15741/20, pel qual es tramet l’informe

177/2020, dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 57, pàg. 1489-
1491 i 1498-1499.

RGE núm. 1023/21, pel qual es tramet l’informe 179/2020,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1605-1607, 
1612-1613 i 1614-1615.

RGE núm. 1024/21, pel qual es tramet l’informe 180/2020,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
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a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1605-1607,  1612-1613 i
1614-1615.

RGE núm. 1025/21, pel qual es tramet l’informe 181/2020,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1605-1607, 
1612-1613 i 1614-1615.

RGE núm. 1026/21, pel qual es tramet l’informe 182/2020,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1605-1607, 
1612-1613 i 1614-1615.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1642-1645 i 1653-1654.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1642-1645 i 1653-1654.

RGE núm. 1734/21, pel qual es tramet l’informe 185/21,
sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 58,
pàg. 1519.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1642-
1645 i 1653-1654.

RGE núm. 3701/21, pel qual es tramet la Memòria anual i
la informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021, DS núm. 68,
pàg. 1683.

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

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 17524/20, pel qual es tramet l’Informe

178/2020, sobre els acords contraris a les objeccions de la
Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de
l’exercici 2018, DS núm. 63, pàg. 1602-1605 i 1611-1612.

RGE núm. 1027/21, pel qual es tramet l’informe 183/2020
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg.
1647-1649 i 1656-1657.

RGE núm. 1705/21, pel qual es tramet l’informe 184/21
sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs
escolar 2019-2020, DS núm. 66, pàg. 1647-1649 i 1656-1657.

RGE núm. 1840/21, pel qual es tramet l’informe 186/21
sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici 2018, DS núm. 66, pàg. 1647-
1649 i 1656-1657.

RGE núm. 2840/21, pel qual es tramet l’informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’any 2018, DS núm. 68, pàg. 1674-1676. 

RGE núm. 2960/21, pel qual es tramet l’informe 188/2021,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019, DS núm. 68, pàg. 1674-
1676.

RGE núm. 7592/21, pel qual es tramet l’informe 191/2021,
del compte general de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2017, DS núm. 73, pàg. 1736-1738.

RGE núm. 7593/21, pel qual tramet l’informe 192/2021 de
les subvencions, dels contractes i dels convenis de
l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017, DS
núm. 73, pàg. 1738-1740.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS
I GERENT DEL CENTRE BALEARS EUROPA, ANTONI
VICENS I VICENS

Compareixences
RGE núm. 15357/20, per tal d’informar sobre la conversió

de l’organisme de consorci a fundació, segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació, DS núm. 62,
pàg. 1578-1582, 1591-1594 i 1598-1599.

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

Compareixences
RGE núm. 12118/21, per informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, DS núm. 76,
pàg. 1806-1810, 1821-1825 i 1829-1831.

TEMÀTIC

- A -

Administració pública
DS núm. 61, pàg. 1570.

Ajuntament d’Eivissa 
compte general de 2017
DS núm. 73, pàg. 1736.
subvencions, contractes i convenis de 2017
DS núm. 73, pàg. 1738.

Ajuntament de Palma
compte general de 2018
DS núm. 68, pàg. 1674.

Autònoms (vegeu Empreses i professionals — especialitzats)
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- C -

Cànon de sanejament
DS núm. 67, pàg. 1663.

Centre Balears Europa
DS núm. 56, pàg. 1474.
DS núm. 62, pàg. 1578.

CNAE 
DS núm. 56, pàg. 1479.

Companyies d’agències de viatges locals
DS núm. 61, pàg. 1570.
DS núm. 64, pàg. 1618.

Compilació de Dret Civil de les Illes Balears
DS núm. 55, pàg.1463.

COVID-19
subvencions
DS núm. 64, pàg. 1622.

Crèdits ICO i ISBA
DS núm. 65, pàg. 1630.
DS núm. 69, pàg. 1688.

Comunitat autònoma de les Illes Balears 
compte general de 2018
DS núm. 57, pàg. 1491.

Consell Insular d’Eivissa 
compte general de 2018
DS núm. 63, pàg. 1605.

Consell Insular de Formentera  
compte general de 2018
DS núm. 63, pàg. 1605.

Consell Insular de Mallorca 
compte general de 2018
DS núm. 63, pàg. 1605.

Consell Insular de Menorca  
compte general de 2018
DS núm. 63, pàg. 1605.

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
DS núm. 60, pàg. 1540. 

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

exercici 2018
DS núm. 66, pàg. 1642.

Contractes (vegeu Subvencions i — de la comunitat
autònoma de les Illes Balears)

- D -

Decret llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries
i urgents per executar les actuacions i els projectes que
s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència

DS núm. 87, pàg. 2098.
DS núm. 88, pàg. 2132.

- E -

Educació
concerts del curs escolar 2019-2020
DS núm. 66, pàg. 1642.

Empreses
adquisició
DS núm. 72, pàg. 1718.
i professionals autònoms especialitzats 
DS núm. 56, pàg. 1479.
transmissió
DS núm. 54, pàg. 1450.

Entitats locals
comptes generals de 2018 
DS núm. 66, pàg. 1642.

Esport
DS núm. 65, pàg. 1633.

Exclusió financera i bancària
DS núm. 71, pàg. 1710.

Exercici 2018
acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els
reconeixements extrajudicials de crèdit
DS núm. 63, pàg. 1602.

- F -

Fiscalitat
DS núm. 55, pàg. 1458 i 1463.

Fons europeus (vegeu també Decret llei 2/2021, de 12
d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb —
en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència)

Next Generation EU
DS núm. 69, pàg. 1691.

Fundació Teatre Principal de Palma 
comptes anuals de 2018
DS núm. 73, pàg. 1730.
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- I -

ICO (vegeu Crèdits — i ISBA)

IAE 
DS núm. 56, pàg. 1479.

Illes de la Mediterrània
DS núm. 59, pàg. 1528.

Impost 
sobre dipòsits d’entitats de crèdit 
DS núm. 54, pàg. 1442.
de successions i donacions
DS núm. 72, pàg. 1718.

Insularitat
DS núm. 56, pàg. 1475.

ISBA (vegeu Crèdits ICO i ---)

IVA de 2017
DS núm. 67, pàg. 1662.
DS núm. 72, pàg. 1723.

- L -

Llei de l’IVA
DS núm. 71, pàg. 1708.

- M -

Minimis
DS núm. 69, pàg. 1688.

- O -

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

exercici 2019
DS núm. 58, pàg. 1506.

- P -

Pactes successoris
DS núm. 54, pàg. 1450.
DS núm. 55, pàg.1463.
DS núm. 72, pàg. 1718.

Paga extra de juny de 2021
DS núm. 59, pàg. 1532.

Pla de recuperació, transformació i resiliència (vegeu
Decret llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries
i urgents per executar les actuacions i els projectes que
s’han de finançar amb fons europeus en el marc del ---)

Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022

DS núm. 74, pàg. 1750.
DS núm. 75, pàg. 1776.
DS núm. 76, pàg. 1806.
DS núm. 77, pàg. 1834.
DS núm.78, pàg. 1866.
DS núm. 79, pàg. 1894.
DS núm. 80, pàg. 1922.
DS núm. 81, pàg. 1952.
DS núm. 82, pàg. 1982.
DS núm. 83, pàg. 2012.
DS núm. 84, pàg. 2032.
DS núm. 85, pàg. 2066.
DS núm. 89, pàg. 2136.

- R -

Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures
financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a
les entitats locals i respecte de l’alliberament de romanents
de les entitats locals perquè puguin ser invertits pels
ajuntaments i consells insulars sanejats sense limitacions 

DS núm. 56, pàg. 1474.

- S -

Sector públic local 
exercici 2019
DS núm. 68, pàg. 1674.

Servei de Salut de les Illes Balears
despeses  pluriennals
DS núm. 70, pàg. 1700.
DS núm. 86, pàg. 2092.
DS núm. 90, pàg. 2298.

Sindicatura de Comptes
DS núm. 67, pàg. 1667.
memòria anual
DS núm. 68, pàg. 1674.

Subvencions i contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

DS núm. 57, pàg. 1486.

- T -

Teatre Principal de Palma (vegeu Fundació —)

Thomas Cook 
DS núm. 71, pàg. 1708.
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- U -

Universitat de les Illes Balears 
comptes generals de 2018
DS núm. 57, pàg. 1489.
Comptes generals de 2019
DS núm. 73, pàg. 1732.
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