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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 804/10, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 72 (6 de juliol), pàg. 1426-1430.

PREGUNTES 

RGE núm. 1239/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1398-1399.

RGE núm. 1240/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1399-1400.

RGE núm. 1241/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1400-1401.

RGE núm. 1242/10, relativa a coordinació de la Fundació
CIDTUR.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1401-1403.

RGE núm. 1243/10, relativa a activitats i ajudes de la Fundació
CIDTUR.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1403-1404.

RGE núm. 1244/10, relativa a incorporació de la Comunitat
de Canàries a la Fundació CIDTUR.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1404-1406.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2587/10 i 2588/10, relatives a reforma fiscal i a
fiscalitat de les societats.
DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1434-1439.

RGE núm. 2732/10, relativa a Pla de retallades socials del
Govern espanyol.
DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1439-1444.

COMPAREIXENCES

Dels representants del Fons pitiús de cooperació, del Fons
menorquí de cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat
i cooperació, sobre els escrits RGE núm. 12323/09 i
12324/09, relatius a la solAlicitud que la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears elabori un dictamen sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis.
DS núm. 68 (9 de març), pàg. 1378-1381.

RGE núm. 1238/10, del conseller d’Economia i Hisenda
sobre la política del Govern en relació amb les activitats de
la Fundació CIDTUR.
DS núm. 69 (18 de maig), pàg. 1386-1392.

RGE núm. 2613/10, del conseller d’Economia i Hisenda
sobre el Pla estratègic de subvencions del Govern de les
Illes Balears per al 2010.
DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1450-1456.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 14083/09, dels informes del compte general dels
Consells de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera de l’exercici de 2006.
DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1366-1368.

RGE núm. 15276/09, de l’informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2006.
DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1368-1373.

RGE núm. 1253/10, de l’informe 44/2010 del Compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent
a l’exercici de 2008.
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1410-1412.

RGE núm. 1254/10, de l’informe 44/2010 de la memòria
anual i la liquidació del pressupost de la Sindicatura
corresponent a l’exercici de 2009.
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1412-1414.

RGE núm. 2080/10, de l’informe 45/2010 del Compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2008.
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1414-1421.

RGE núm. 3355/10, de l’informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2007.
DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1462-1465.

RGE núm. 4758/10, dels informes del compte general dels
consells de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
corresponent a l’exercici de 2007.
DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1465-1470.

ESCRITS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

RGE núm. 3086/10, informe del funcionament de l’Agència
Tributària pel 2009.
DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1456-1458.
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ESCRITS DIVERSOS

RGE núm. 14463/09, 15295/09 i 15442/09, de modificacions
pressupostàries del Servei de l’ib-salut.
DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1362-1363.

RGE núm. 12323/09 i 12324/09, de solAlicitud d’un dictamen
de la Sindicatura de Comptes i de comparèixer davant la
cambra.
DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1363. 

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALEMANY I MOYÀ, ISABEL (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2587/10 i 2588/10, del Grup Parlamentari BLOC

per Mallorca i PSM-Verds, relatives a reforma fiscal i a
fiscalitat de les societats, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg.
1435-1436.

RGE núm. 2732/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a Pla de retallades socials del
Govern espanyol, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1441-
1442. 

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2732/10, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a Pla de retallades socials del
Govern espanyol, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1439-
1440, 1442 i 1443. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 3355/10, de l’informe agregat dels comptes

generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2007, DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1464.

RGE núm. 4758/10, dels informes del compte general dels
consells de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
corresponent a l’exercici de 2007, DS núm. 75 (26 d’octubre),
pàg. 1469.

CARRETERO I NIEMBRO, JOSEP LLUÍS (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2587/10 i 2588/10, del Grup Parlamentari BLOC

per Mallorca i PSM-Verds, relatives a reforma fiscal i a
fiscalitat de les societats, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg.
1436-1437.

RGE núm. 2732/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a Pla de retallades socials del
Govern espanyol, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1442-
1443. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 15276/09, de l’informe agregat dels comptes

generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2006, DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1371.

RGE núm. 1253/10, de l’informe 44/2010 del Compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1412.

RGE núm. 2080/10, de l’informe 45/2010 del Compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg.
1418 i 1420.

RGE núm. 4758/10, dels informes del compte general dels
consells de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
corresponent a l’exercici de 2007, DS núm. 75 (26 d’octubre),
pàg. 1468 i 1470.

Escrits de l’Agència Tributària
RGE núm. 3086/10, informe del funcionament de l’Agència

Tributària pel 2009, DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1457.

Escrits diversos
RGE núm. 14463/09, 15295/09 i 15442/09, del Govern de

les Illes Balears, de modificacions pressupostàries del Servei de
l’ib-salut, DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1362.

COLL I CANYELLES, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
Dels representants del Fons pitiús de cooperació, del Fons

menorquí de cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació, sobre els escrits RGE núm. 12323/09 i 12324/09,
relatius a la solAlicitud que la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears elabori un dictamen sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis, DS núm. 68 (9 de
març), pàg. 1380.

Escrits diversos
RGE núm. 12323/09 i 12324/09, del Fons Pitiús de

Cooperació i del Fons Menorquí de Cooperació, de solAlicitud
d’un dictamen de la Sindicatura de Comptes i de comparèixer
davant la cambra, DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1363. 

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 804/10, del sector públic

instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 72 (6 de juliol), pàg. 1427-1428 i 1429.
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CRESPÍ I PRUNÉS, AINA (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 1238/10, del conseller d’Economia i Hisenda

sobre la política del Govern en relació amb les activitats de la
Fundació CIDTUR, DS núm. 69 (18 de maig), pàg. 1390.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 2613/10, del conseller d’Economia i Hisenda

sobre el Pla estratègic de subvencions del Govern de les Illes
Balears per al 2010, DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1453-
1454 i 1455.

LLAUGER I ROSSELLÓ, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2587/10 i 2588/10, del Grup Parlamentari BLOC

per Mallorca i PSM-Verds, relatives a reforma fiscal i a
fiscalitat de les societats, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg.
1434-1435 i 1438-1439.

Compareixences
Dels representants del Fons pitiús de cooperació, del Fons

menorquí de cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació, sobre els escrits RGE núm. 12323/09 i 12324/09,
relatius a la solAlicitud que la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears elabori un dictamen sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis, DS núm. 68 (9 de
març), pàg. 1380.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 15276/09, de l’informe agregat dels comptes

generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2006, DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1370-1371.

RGE núm. 1253/10, de l’informe 44/2010 del Compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1412.

RGE núm. 2080/10, de l’informe 45/2010 del Compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg.
1419-1420.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 804/10, del sector públic

instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 72 (6 de juliol), pàg. 1427 i 1429.

Escrits diversos
RGE núm. 12323/09 i 12324/09, del Fons Pitiús de

Cooperació i del Fons Menorquí de Cooperació, de solAlicitud
d’un dictamen de la Sindicatura de Comptes i de comparèixer
davant la cambra, DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1363. 

RODRÍGUEZ I BARBERÁ, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 804/10, del sector públic

instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 72 (6 de juliol), pàg. 1426, 1427 i 1428-1429.

Preguntes 
RGE núm. 1239/10, relativa a projectes desenvolupats per

la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1398 i
1399.

RGE núm. 1240/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1399 i
1400.

RGE núm. 1241/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1400 i
1401.

RGE núm. 1242/10, relativa a coordinació de la Fundació
CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1401 i 1402.

RGE núm. 1243/10, relativa a activitats i ajudes de la
Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1403 i
1404.

RGE núm. 1244/10, relativa a incorporació de la Comunitat
de Canàries a la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig),
pàg. 1404-1405 i 1406.

Compareixences
RGE núm. 1238/10, del conseller d’Economia i Hisenda

sobre la política del Govern en relació amb les activitats de la
Fundació CIDTUR, DS núm. 69 (18 de maig), pàg. 1388-1390
i 1391-1392.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2732/10, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a Pla de retallades socials del
Govern espanyol, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1440-
1441 i 1443. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 3355/10, de l’informe agregat dels comptes

generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2007, DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1464-1465.

RGE núm. 4758/10, dels informes del compte general dels
consells de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
corresponent a l’exercici de 2007, DS núm. 75 (26 d’octubre),
pàg. 1468, 1469 i 1470.
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TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2587/10 i 2588/10, del Grup Parlamentari BLOC

per Mallorca i PSM-Verds, relatives a reforma fiscal i a
fiscalitat de les societats, DS núm. 73 (28 de setembre), pàg.
1437-1438.

Compareixences
Dels representants del Fons pitiús de cooperació, del Fons

menorquí de cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació, sobre els escrits RGE núm. 12323/09 i 12324/09,
relatius a la solAlicitud que la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears elabori un dictamen sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis, DS núm. 68 (9 de
març), pàg. 1381.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 15276/09, de l’informe agregat dels comptes

generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2006, DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1371.

RGE núm. 1253/10, de l’informe 44/2010 del Compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1412.

RGE núm. 2080/10, de l’informe 45/2010 del Compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg.
1418-1419 i 1420-1421.

Escrits de l’Agència Tributària
RGE núm. 3086/10, informe del funcionament de l’Agència

Tributària pel 2009, DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1457.

Escrits diversos
RGE núm. 14463/09, 15295/09 i 15442/09, del Govern de

les Illes Balears, de modificacions pressupostàries del Servei de
l’ib-salut, DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1362.

RGE núm. 12323/09 i 12324/09, del Fons Pitiús de
Cooperació i del Fons Menorquí de Cooperació, de solAlicitud
d’un dictamen de la Sindicatura de Comptes i de comparèixer
davant la cambra, DS núm. 66 (9 de febrer), pàg. 1363. 

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA, CARLES
MANERA I ERBINA

Compareixences
RGE núm. 1238/10, sobre la política del Govern en relació

amb les activitats de la Fundació CIDTUR, DS núm. 69 (18 de
maig), pàg. 1386-1388, 1390-1391 i 1392.

RGE núm. 2613/10, sobre el Pla estratègic de subvencions
del Govern de les Illes Balears per al 2010, DS núm. 74 (19
d’octubre), pàg. 1450-1453 i 1455.

CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA,
PILAR COSTA I SERRA

Preguntes 
RGE núm. 1239/10, relativa a projectes desenvolupats per

la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1398 i
1399.

RGE núm. 1240/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1399 i
1400.

RGE núm. 1241/10, relativa a projectes desenvolupats per
la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1400 i
1401.

RGE núm. 1242/10, relativa a coordinació de la Fundació
CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1401 i 1402-1403.

RGE núm. 1243/10, relativa a activitats i ajudes de la
Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1403 i
1404.

RGE núm. 1244/10, relativa a incorporació de la Comunitat
de Canàries a la Fundació CIDTUR, DS núm. 70 (25 de maig),
pàg. 1405 i 1406.

ALTS CÀRRECS

PRESIDENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES
ILLES BALEARS, CARLES MANERA I ERBINA

Escrits de l’Agència Tributària
RGE núm. 3086/10, informe del funcionament de l’Agència

Tributària pel 2009, DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1456-
1457 i 1458.

SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS, PERE ANTONI MAS I
CLADERA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14083/09, dels informes del compte general dels

Consells de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
de l’exercici de 2006, DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1366-
1368.

RGE núm. 15276/09, de l’informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2006, DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1368-1370 i 1372-1373.

RGE núm. 1253/10, de l’informe 44/2010 del Compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1410.

RGE núm. 1254/10, de l’informe 44/2010 de la memòria
anual i la liquidació del pressupost de la Sindicatura
corresponent a l’exercici de 2009, DS núm. 71 (8 de juny), pàg.
1412-1414.

RGE núm. 2080/10, de l’informe 45/2010 del Compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg.
1414-1415.

RGE núm. 3355/10, de l’informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2007, DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1462-1463 i 1465.
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RGE núm. 4758/10, dels informes del compte general dels
consells de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
corresponent a l’exercici de 2007, DS núm. 75 (26 d’octubre),
pàg. 1465-1468 i 1469.

SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES
ILLES BALEARS, MATIES TUGORES I FERRER

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 1253/10, de l’informe 44/2010 del Compte

general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1410-1412.

RGE núm. 3355/10, de l’informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de
2007, DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1463-1464 i 1465.

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

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 2080/10, de l’informe 45/2010 del Compte

general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2008, DS núm. 71 (8 de juny), pàg.
1415-1417.

D’ALTRES

PRESIDENT DEL FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ,
SANTIAGO PIZARRO I SIMÓN

Compareixences
Dels representants del Fons pitiús de cooperació, del Fons

menorquí de cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació, sobre els escrits RGE núm. 12323/09 i 12324/09,
relatius a la solAlicitud que la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears elabori un dictamen sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis, DS núm. 68 (9 de
març), pàg. 1378-1379 i 1381.

TEMÀTIC

- A -

Agència tributària
DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1456.

- C -

CIDTUR (vegeu Fundació —)

Compte general 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1414. 
dels consells insulars
DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1366.

DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1465.
de les entitats locals
DS núm. 67 (16 de febrer), pàg. 1368.
DS núm. 75 (26 d’octubre), pàg. 1462
de la Universitat de les Illes Balears
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1410. 

Comunitat autònoma de les Illes Balears (vegeu Compte
general de la —)

Consells insulars (vegeu Compte general dels —)

- E -

Entitats locals (vegeu Compte general de les —)

- F -

Fiscalitat de les societats
DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1434.

Fundació CIDTUR
DS núm. 69 (18 de maig), pàg. 1386.
DS núm. 70 (25 de maig), pàg. 1398-1404.

- G -

Govern espanyol (vegeu Retallades socials del —)

- M -

Memòria anual de la Sindicatura de Comptes
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1412. 

- P -

Pla estratègic de subvencions
DS núm. 74 (19 d’octubre), pàg. 1450.

Pressupost de la Sindicatura de Comptes
DS núm. 71 (8 de juny), pàg. 1412. 

- R -

Reforma fiscal
DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1434.

Retallades socials del Govern espanyol
DS núm. 73 (28 de setembre), pàg. 1439.
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- S -

Sector públic instrumental
DS núm. 72 (6 de juliol), pàg. 1426. 

Sindicatura de Comptes (vegeu Memòria anual de la — i
Pressupost de la —)

Societats (vegeu Fiscalitat de les —)

Subvencions (vegeu Pla estratègic de —)

- U -

Universitat de les Illes Balears (vegeu Compte general de la
—)
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