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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les
Illes Balears.
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 893-902.

Del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears.
DS núm. 55 (9 de juliol), pàg. 906-912. 

Del Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per
a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes
Balears.
DS núm. 59 (16 d'octubre), pàg. 970-978.

Del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, de l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
DS núm. 63 (27 de novembre), pàg. 1026-1037.

PREGUNTES

RGE núm. 8316/12, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella
criminal per les publicacions periodístiques.
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 726-727.

RGE núm. 8317/12, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella
criminal contra APROBA.
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 727-729.

RGE núm. 4287/12 i 4288/12, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
Fons de cooperació local (I i II).
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 729-730.

RGE núm. 5091/13, de l'Hble. Diputat Sr. Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interpretació poc habitual de l'Estatut bàsic del treballador
públic.
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 918-920.

RGE núm. 5096/13, de l'Hble. Diputat Sr. Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció
turística als consells.
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 921-923.

RGE núm. 5098/13, de l'Hble. Diputat Sr. Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tasca
pública de quedar-se a casa.
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 923-926.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 7473/12, relativa a substituir les delegacions o
direccions territorials del Govern per delegacions en
funcions executives i de gestió als consells insulars.
DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 650-654.

RGE núm. 7477/12, relativa a reunió urgent amb alcaldes
de Menorca.
DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 654-658.

RGE núm. 7586/12, relativa a oficina d'avaluació pública.
DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 658-663.

RGE núm. 7912/12, relativa a selecció de funcionaris
interins.
DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 686-690.

RGE núm. 8390/12, relativa a personació del Govern en els
casos de corrupció per defensar els interessos de les Illes
Balears.
DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 690-693.

RGE núm. 8061/12, relativa a serveis especials per als
funcionaris interins.
DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 702-706.

RGE núm. 9316/12, relativa a llei d'activitats.
DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 693-698.

RGE núm. 9619/12, relativa a taxes judicials.
DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 706-710.

RGE núm. 10416/12, relativa a grup mixt al Parlament de
les Illes Balears.
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 730-735.

RGE núm. 253/13, relativa a paga extraordinària de
desembre del 2012.
DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 710-715.

RGE núm. 254/13, relativa a modificació de la Constitució
per facilitar mecanismes de democràcia directa.
DS núm. 46 (27 de març), pàg. 758-763.

RGE núm. 257/12, relativa a derogació de la Llei de
l'indult.
DS núm. 46 (27 de març), pàg. 763-766.

RGE núm. 687/13, relativa a retirada de la reforma de la
Llei del bon govern.
DS núm. 47 (3 d'abril), pàg. 770-774.

RGE núm. 1986/12, relativa a retirada d'honors a persones
sentenciades per casos de corrupció.
DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 794-797.
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RGE núm. 414/13, relativa a reforma de la legislació
electoral.
DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 797-803.

RGE núm. 689/13, relativa a modificació del Decret de
creació de la medalla d'or de la CAIB.
DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 803-805.

RGE núm. 973/13, contra la privatització del Registre Civil.
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 810-814.

RGE núm. 1298/13, relativa a Carta europea i
Administració perifèrica de l'Estat.
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 814-818.

RGE núm. 1437/13, relativa a modificació de la Llei de
l'indult.
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 818-821.

RGE núm. 1855/13, relativa a solució extrajudicial de
conflictes per a la minva de la litigiositat.
DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 826-829.

RGE núm. 2016/13, relativa a retirada de l'avantprojecte
de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local.
DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 829-834.

RGE núm. 3473/13, relativa a derogació del Decret
1502/1997.
DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 834-838.

RGE núm. 3844/13, a favor de la república.
DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 842-847.

RGE núm. 3870/13, contra la privatització dels registres
civils.
DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 847-852.

RGE núm. 3962/13, relativa a baixes d'IT del personal al
servei de l'administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 852-856.

RGE núm. 3963/13, relativa a ajuda a l'Ajuntament d'Es
Mercadal per sentència condemnatòria.
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 926-929.

RGE núm. 4337/13, relativa a ajuda a l'Ajuntament de
Sencelles per sentència condemnatòria.
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 930-931.

RGE núm. 4351/13, relativa a reforma integral de registres.
DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 946-948.

RGE núm. 4483/13, relativa a govern obert.
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 954-959.

RGE núm. 4748/13, relativa a memòria sobre el
funcionament del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears i nou jutjat de Formentera.
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 959-961.

RGE núm. 4834/13, relativa a signatura d'acords entre el
Govern de les Illes Balears i els de la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre reciprocitat en
les emissions de les televisions públiques.
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 962-965.

RGE núm. 4842/13, relativa a readmissió del personal
laboral amb acomiadaments declarats nuls.
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 982-986.

RGE núm. 5152/13, relativa a ús públic dels quarters de
l'esplanada de Maó.
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 986-990.

RGE núm. 5153/13, relativa als ajuntaments i els
proveïdors de l'administració autonòmica.
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 990-994.

RGE núm. 5248/13, relativa a banalització de la dictadura
franquista i del nazisme.
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1014-1019.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 9376/13, de la delegada del Govern a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre la desproporcionada
actuació dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional
durant la jornada de vaga del passat dia 14 de novembre a
Palma, que ha causat que diversos joves fossin ferits i
detinguts; i RGE núm. 10408/12, del representant de la
Direcció Insular de l'Estat a Menorca o, en el seu cas, la
delegada del Govern de l'Estat a les Illes Balears, per tal
d'explicar la denegació de l'autorització per manifestar-se
al carrer contra la política de retallades en educació.
DS núm. 43 (6 de març), pàg. 718-722.

RGE núm. 6734/12, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre les propostes concretes amb les que
treballa el Govern de les Illes Balears per definir un nou
model de gestió d'IB3; RGE núm. 10404/12, del conseller de
Presidència, per tal de donar compliment a l'article 29.4 de
la Llei de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears; i
RGE núm. 1563/13, del Grup Parlamentari MÉS, del
conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les
conseqüències dels expedients de regulació que afecten els
treballadors de les empreses concessionàries de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 48 (10 d'abril), pàg. 787-7891.

RGE núm. 645/13, de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre les modificacions que el
Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del
bon govern.
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 965-967.
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RGE núm. 9211/13, 9740/13 i 9792/13, de la delegada del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a
Calvià en relació amb els protocols de detenció de ciutadans
africans, sobre les mesures policials en les manifestacions o
concentracions ciutadanes i sobre les detencions violentes
d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb
motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa.
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1019-1022.

RGE núm. 2277/13, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la valoració de la sentència que anulAla
l'acomiadament de treballadors/es derivats de la
reestructuració del sector públic instrumental.
DS núm. 63 (27 de novembre), pàg. 1037-1041.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 405/13 i RGE núm. 446/13, del conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
DS núm. 40 (13 de febrer), pàg. 666-679.

RGE núm. 6869/12, del conseller de Presidència, per tal
d’informar sobre la Conferència de presidents de consells
insulars.
DS núm. 45 (20 de març), pàg. 738-753.

RGE núm. 967/13, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la política general en relació amb l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 48 (10 d'abril), pàg. 778-787.

RGE núm. 4615/13 i 4648/13, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
línies polítiques per a la resta de la legislatura a la
Conselleria d'Administracions Públiques i sobre les
directrius generals de l'acció del Govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern.
DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 862-881.

RGE núm. 10314/12,del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la decisió de personar-se en casos de
corrupció.
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 886-893.

RGE núm. 129/13, del director gerent de l'hospital de Son
Espases, Sr. Víctor Ribot i Murillo, per tal de defensar la
seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció de govern.
DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 934-946.

RGE núm. 2264/13, de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei
per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració
local.
DS núm. 61 (30 d'octubre), pàg. 998-1008.

ESCRITS DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS

RGE núm. 13752/13, presentat pel Fiscal Superior de la
Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la
memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013
(exercici 2012).
DS núm. 64 (13 de desembre), pàg. 1046-1057.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS)

Compareixences
RGE núm. 2264/13, de la consellera d'Administracions

Públiques, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei per a
la racionalització i sostenibilitat de l'administració local, DS
núm. 61 (30 d'octubre), pàg. 1001-1002 i 1006-1007.

AGUILÓ I BENNÀSSAR, LOURDES (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oficina d'avaluació pública, DS núm. 39 (6 de febrer),
pàg. 658-660 i 662-663.

RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a selecció de funcionaris interins, DS núm. 41 (20 de
febrer), pàg. 686-687 i 689-690.

RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a serveis especials per als funcionaris interins, DS núm.
42 (27 de febrer), pàg. 702-703 i 705-706.

RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a taxes judicials, DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 706-
707 i 710.

RGE núm. 253/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
paga extraordinària de desembre del 2012, DS núm. 42 (27 de
febrer), pàg. 711-712.

RGE núm. 1855/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solució extrajudicial de conflictes per a la minva de la
litigiositat, DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 826-827 i 829.

RGE núm. 3473/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació del Decret 1502/1997, DS núm. 51 (8 de maig), pàg.
835-836.

RGE núm. 3870/13, del Grup Parlamentari MÉS, contra la
privatització dels registres civils, DS núm. 52 (15 de maig), pàg.
849-851.

RGE núm. 3962/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixes d'IT del personal al servei de l'administració de



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex any  2013 5

 

la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 52 (15 de
maig), pàg. 852-853 i 855-856.

RGE núm. 4483/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a govern obert, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 954-955
i 958-959.

RGE núm. 4842/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a readmissió del personal laboral amb acomiadaments
declarats nuls, DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 982-983 i 985-
986.

RGE núm. 5153/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als
ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica, DS
núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 991-992.

SolAlicitud de compareixences
RGE núm. 2277/13, del conseller de Presidència, per tal

d'informar sobre la valoració de la sentència que anulAla
l'acomiadament de treballadors/es derivats de la reestructuració
del sector públic instrumental, DS núm. 63 (27 de novembre),
pàg. 1039-1040.

Compareixences 
RGE núm. 405/13 i RGE núm. 446/13, del conseller

d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, DS núm. 40
(13 de febrer), pàg. 670-672 i 676-677.

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARÍA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1298/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

Carta europea i Administració perifèrica de l'Estat, DS núm. 50
(24 d'abril), pàg. 816-817.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari MÉS)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per

a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears,
DS núm. 59 (16 d'octubre), pàg. 972-974, 976 i 977.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a selecció de funcionaris interins, DS núm. 41 (20 de
febrer), pàg. 687-688.

RGE núm. 8390/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a personació del Govern en els casos de corrupció per
defensar els interessos de les Illes Balears, DS núm. 41 (20 de
febrer), pàg. 691.

RGE núm. 9316/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei d'activitats, DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 696-697.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les

Illes Balears, DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 894-895, 898-899
i 901.

Proposicions no de llei
RGE núm. 254/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de
democràcia directa, DS núm. 46 (27 de març), pàg. 759-760.

RGE núm. 1986/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retirada d'honors a persones sentenciades per casos de
corrupció, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 795-796.

RGE núm. 414/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reforma de la legislació electoral, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg.
799-800.

RGE núm. 689/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació del Decret de creació de la medalla d'or de la
CAIB, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 803-804 i 805.

RGE núm. 3844/13, del grup Parlamentari MÉS, a favor de
la república, DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 843-845.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 6734/12, del conseller de Presidència, per tal

d'informar sobre les propostes concretes amb les que treballa el
Govern de les Illes Balears per definir un nou model de gestió
d'IB3; RGE núm. 10404/12, del conseller de Presidència, per tal
de donar compliment a l'article 29.4 de la Llei de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; i RGE núm. 1563/13, del
Grup Parlamentari MÉS, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre les conseqüències dels expedients de regulació
que afecten els treballadors de les empreses concessionàries de
l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears; DS núm. 48 (10
d'abril), pàg. 789-790.

Compareixences
RGE núm. 967/13, del conseller de Presidència, per tal

d'informar sobre la política general en relació amb l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 48 (10 d'abril), pàg.
779-781 i 784-785.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les

Illes Balears, DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 893-894.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4834/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a signatura d'acords entre el Govern de les Illes Balears
i els de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana
sobre reciprocitat en les emissions de les televisions públiques,
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 962-963 i 964-965.

RGE núm. 5152/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ús públic dels quarters de l'esplanada de Maó, DS núm. 60 (23
d'octubre), pàg. 987-988.
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CAMPS I BUENAVENTURA, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a selecció de funcionaris interins, DS núm. 41 (20 de
febrer), pàg. 689.

RGE núm. 253/13, del grup Parlamentari MÉS, relativa a
paga extraordinària de desembre del 2012, DS núm. 42 (27 de
febrer), pàg. 712-714.

RGE núm. 3963/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda a l'Ajuntament d'Es Mercadal per sentència
condemnatòria, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 928-929.

RGE núm. 4483/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a govern obert, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 956-958
i 959.

RGE núm. 5152/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ús públic dels quarters de l'esplanada de Maó, DS núm. 60 (23
d'octubre), pàg. 988-989.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de

les policies locals de les Illes Balears, DS núm. 55 (9 de juliol),
pàg. 906-907 i 910.

Del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, de l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, DS núm. 63 (27 de
novembre), pàg. 1026-1027 i 1032-1033.

Preguntes 
RGE núm. 8316/12, relativa a querella criminal per les

publicacions periodístiques, DS núm. 44 (13 de març), pàg. 726
i 727.

RGE núm. 8317/12, relativa a querella criminal contra
APROBA, DS núm. 44 (13 de març), pàg. 727 i 728.

RGE núm. 4287/12 i 4288/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a Fons de cooperació local (I i II), DS núm.
44 (13 de març), pàg. 729.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o
direccions territorials del Govern per delegacions en funcions
executives i de gestió als consells insulars, DS núm. 39 (6 de
febrer), pàg. 651-652.

RGE núm. 8390/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a personació del Govern en els casos de corrupció per
defensar els interessos de les Illes Balears, DS núm. 41 (20 de
febrer), pàg. 690-691 i 693.

RGE núm. 257/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació de la Llei de l'indult, DS núm. 46 (27 de març), pàg.
764-765.

RGE núm. 687/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retirada de la reforma de la Llei del bon govern, DS núm. 47
(3 d'abril), pàg. 770-771 i 773-774.

RGE núm. 973/13, del Grup Parlamentari Socialista, contra
la privatització del Registre Civil, DS núm. 50 (24 d'abril), pàg.
810-811 i 813-814.

RGE núm. 1298/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Carta europea i Administració perifèrica de l'Estat, DS núm. 50
(24 d'abril), pàg. 815-816.

RGE núm. 1437/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de l'indult, DS núm. 50 (24
d'abril), pàg. 818 i 821.

RGE núm. 2016/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, DS núm. 51 (8 de maig),
pàg. 830-831 i 833-834.

RGE núm. 4351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma integral de registres, DS núm. 57 (25 de setembre),
pàg. 947.

RGE núm. 4748/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a memòria sobre el funcionament del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears i nou jutjat de Formentera, DS núm.
58 (9 d'octubre), pàg. 960- 961.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 645/13, de la consellera d'Administracions

Públiques, per tal d'informar sobre les modificacions que el
Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del bon
govern, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 966.

Compareixences
RGE núm. 4615/13 i 4648/13, de la consellera

d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les línies
polítiques per a la resta de la legislatura a la Conselleria
d'Administracions Públiques i sobre les directrius generals de
l'acció del Govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 53 (5 de juny), pàg. 867-870 i 877-878.

RGE núm. 10314/12,del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la decisió de personar-se en casos de corrupció,
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 886-887 i 890-891.

RGE núm. 2264/13, de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei per a
la racionalització i sostenibilitat de l'administració local, DS
núm. 61 (30 d'octubre), pàg. 999-1001 i 1005-1006.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per

a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears,
DS núm. 59 (16 d'octubre), pàg. 970-972, 976 i 977.

Escrits de la Fiscalia de les Illes Balears 
RGE núm. 13752/13, presentat pel Fiscal Superior de la

Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la
memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013
(exercici 2012), DS núm. 64 (13 de desembre), pàg. 1047-1048
i 1049.
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FONT I AGUILÓ, MARGALIDA (diputada no adscrita)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les

Illes Balears, DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 901.
Del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de

les policies locals de les Illes Balears, DS núm. 55 (9 de juliol),
pàg. 909 i 911.

Del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, de l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, DS núm. 63 (27 de
novembre), pàg. 1028 i 1034.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma integral de registres, DS núm. 57 (25 de setembre),
pàg. 948.

Qüestions d'ordre
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 1986/12,

del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada d'honors a
persones sentenciades per casos de corrupció, DS núm. 49 (17
d'abril), pàg. 797.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les

Illes Balears, DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 900-901.
Del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, de l'ús dels símbols

institucionals de les Illes Balears, DS núm. 63 (27 de
novembre), pàg. 1030-1031 i 1035-1036.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o
direccions territorials del Govern per delegacions en funcions
executives i de gestió als consells insulars, DS núm. 39 (6 de
febrer), pàg. 652-653.

RGE núm. 8390/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a personació del Govern en els casos de corrupció per
defensar els interessos de les Illes Balears, DS núm. 41 (20 de
febrer), pàg. 691-692.

RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a taxes judicials, DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 708-
709.

RGE núm. 10416/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a grup mixt al Parlament de les Illes Balears, DS núm.
44 (13 de març), pàg. 732-734.

RGE núm. 254/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de
democràcia directa, DS núm. 46 (27 de març), pàg. 761-762.

RGE núm. 1986/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retirada d'honors a persones sentenciades per casos de
corrupció, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 794-795.

RGE núm. 973/13, del Grup Parlamentari Socialista, contra
la privatització del Registre Civil, DS núm. 50 (24 d'abril), pàg.
811-812.

RGE núm. 1855/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solució extrajudicial de conflictes per a la minva de la
litigiositat, DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 828-829.

RGE núm. 3473/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació del Decret 1502/1997, DS núm. 51 (8 de maig), pàg.
836-837.

RGE núm. 3844/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la república, DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 845-846.

RGE núm. 3870/13, del Grup Parlamentari MÉS, contra la
privatització dels registres civils, DS núm. 52 (15 de maig), pàg.
848-849.

RGE núm. 4351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma integral de registres, DS núm. 57 (25 de setembre),
pàg. 946-947 i 948.

RGE núm. 4748/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a memòria sobre el funcionament del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears i nou jutjat de Formentera, DS núm.
58 (9 d'octubre), pàg. 959-960 i 961.

RGE núm. 5153/13, del grup Parlamentari MÉS, relativa als
ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica, DS
núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 993-994.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 9376/13, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, per tal d'informar sobre la desproporcionada actuació
dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant la jornada
de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma, que ha causat
que diversos joves fossin ferits i detinguts; i RGE núm.
10408/12, del representant de la Direcció Insular de l'Estat a
Menorca o, en el seu cas, la delegada del Govern de l'Estat a les
Illes Balears, per tal d'explicar la denegació de l'autorització per
manifestar-se al carrer contra la política de retallades en
educació; DS núm. 43 (6 de març), pàg. 720-721.

RGE núm. 645/13, de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre les modificacions que el
Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del bon
govern, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 966-967.

Compareixences
RGE núm. 6869/12, del conseller de Presidència, per tal

d’informar sobre la Conferència de presidents de consells
insulars, DS núm. 45 (20 de març), pàg. 743-744 i 750.

RGE núm. 10314/12,del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la decisió de personar-se en casos de corrupció,
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 888-889 i 891-892.

RGE núm. 129/13, del director gerent de l'hospital de Son
Espases, Sr. Víctor Ribot i Murillo, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern, DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 940-941 i 945-946.

Escrits de la Fiscalia de les Illes Balears
RGE núm. 13752/13, presentat pel Fiscal Superior de la

Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la
memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013
(exercici 2012), DS núm. 64 (13 de desembre), pàg. 1053-1055
i 1057.
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MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10416/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a grup mixt al Parlament de les Illes Balears, DS núm.
44 (13 de març), pàg. 730-731 i 734-735.

RGE núm. 5248/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a banalització de la dictadura franquista i del nazisme,
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1014-1016 i 1018-1019.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 9211/13, 9740/13 i 9792/13, de la delegada del

Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a Calvià
en relació amb els protocols de detenció de ciutadans africans,
sobre les mesures policials en les manifestacions o
concentracions ciutadanes i sobre les detencions violentes
d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb
motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa, DS núm.
62 (13 de novembre), pàg. 1020-1021.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 689/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació del Decret de creació de la medalla d'or de la
CAIB, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 804-805.

RGE núm. 4337/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència
condemnatòria, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 930-931.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les

Illes Balears, DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 895-897, 899-900,
901 i 902.

Del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, DS núm. 55 (9 de juliol),
pàg. 907-908 i 910-911.

Del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, de l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, DS núm. 63 (27 de
novembre), pàg. 1027-1028 i 1033-1034.

Preguntes
RGE núm. 5091/13, relativa a interpretació poc habitual de

l'Estatut bàsic del treballador públic, DS núm. 56 (18 de
setembre), pàg. 918-919 i 920.

RGE núm. 5096/13, relativa a promoció turística als
consells, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 921 i 922.

RGE núm. 5098/13, relativa a tasca pública de quedar-se a
casa, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 923-924 i 925.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o
direccions territorials del Govern per delegacions en funcions
executives i de gestió als consells insulars, DS núm. 39 (6 de
febrer), pàg. 650-651 i 653-654.

RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de
Menorca, DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 654-655 i 657-658.

RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficina d'avaluació pública, DS núm. 39 (6 de febrer),
pàg. 660-661.

RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a serveis especials per als funcionaris interins, DS núm.
42 (27 de febrer), pàg. 703-704.

RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a taxes judicials, DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 707-
708.

RGE núm. 10416/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a grup mixt al Parlament de les Illes Balears, DS núm.
44 (13 de març), pàg. 731-732.

RGE núm. 253/13, del grup Parlamentari MÉS, relativa a
paga extraordinària de desembre del 2012, DS núm. 42 (27 de
febrer), pàg. 710-711 i 714-715.

RGE núm. 254/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de
democràcia directa, DS núm. 46 (27 de març), pàg. 758-759 i
762.

RGE núm. 257/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació de la Llei de l'indult, DS núm. 46 (27 de març), pàg.
763-764 i 766.

RGE núm. 1986/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retirada d'honors a persones sentenciades per casos de
corrupció, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 794-795 i 796-797.

RGE núm. 414/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reforma de la legislació electoral, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg.
797-799 i 801-802.

RGE núm. 689/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació del Decret de creació de la medalla d'or de la
CAIB, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 804.

RGE núm. 3844/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la república, DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 842-843 i 846-847.

RGE núm. 3870/13, del Grup Parlamentari MÉS, contra la
privatització dels registres civils, DS núm. 52 (15 de maig), pàg.
847-848 i 851.

RGE núm. 3962/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixes d'IT del personal al servei de l'administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 52 (15 de
maig), pàg. 853-854.

RGE núm. 3963/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda a l'Ajuntament d'Es Mercadal per sentència
condemnatòria, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 927-928.

RGE núm. 4337/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència
condemnatòria, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 930.

RGE núm. 4483/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a govern obert, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 955-956.

RGE núm. 4748/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a memòria sobre el funcionament del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears i nou jutjat de Formentera, DS núm.
58 (9 d'octubre), pàg. 961.

RGE núm. 4834/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a signatura d'acords entre el Govern de les Illes Balears
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i els de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana
sobre reciprocitat en les emissions de les televisions públiques,
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 963-964.

RGE núm. 4842/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a readmissió del personal laboral amb acomiadaments
declarats nuls, DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 983-984.

RGE núm. 5152/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ús públic dels quarters de l'esplanada de Maó, DS núm. 60 (23
d'octubre), pàg. 986-987 i 989-990.

RGE núm. 5153/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als
ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica, DS
núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 990-991 i 992-993.

SolAlicitud de compareixença 
RGE núm. 6734/12, del conseller de Presidència, per tal

d'informar sobre les propostes concretes amb les que treballa el
Govern de les Illes Balears per definir un nou model de gestió
d'IB3; RGE núm. 10404/12, del conseller de Presidència, per tal
de donar compliment a l'article 29.4 de la Llei de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; i RGE núm. 1563/13, del
Grup Parlamentari MÉS, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre les conseqüències dels expedients de regulació
que afecten els treballadors de les empreses concessionàries de
l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears; DS núm. 48 (10
d'abril), pàg. 787-789.

RGE núm. 645/13, de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre les modificacions que el
Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del bon
govern, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 966.

RGE núm. 2277/13, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la valoració de la sentència que anulAla
l'acomiadament de treballadors/es derivats de la reestructuració
del sector públic instrumental, DS núm. 63 (27 de novembre),
pàg. 1038.

Compareixences 
RGE núm. 405/13 i RGE núm. 446/13, del conseller

d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, DS núm. 40
(13 de febrer), pàg. 672-673 i 677-678.

RGE núm. 6869/12, del conseller de Presidència, per tal
d’informar sobre la Conferència de presidents de consells
insulars, DS núm. 45 (20 de març), pàg. 742-743 i 749-750.

RGE núm. 4615/13 i 4648/13, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les línies
polítiques per a la resta de la legislatura a la Conselleria
d'Administracions Públiques i sobre les directrius generals de
l'acció del Govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 53 (5 de juny), pàg. 870-871 i 878-879.

RGE núm. 10314/12,del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la decisió de personar-se en casos de corrupció,
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 887-888 i 891.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4483/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a govern obert, DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 959.

PASTOR I CABRER, ANTONI (diputat no adscrit)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de

les policies locals de les Illes Balears, DS núm. 55 (9 de juliol),
pàg. 906.

Del Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per
a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears,
DS núm. 59 (16 d'octubre), pàg. 974.

Del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, de l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, DS núm. 63 (27 de
novembre), pàg. 1029-1030 i 1034-1035.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9316/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llei d'activitats, DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 695-696.
RGE núm. 3963/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajuda a l'Ajuntament d'Es Mercadal per sentència
condemnatòria, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 926-927 i
929.

RGE núm. 4337/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència
condemnatòria, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 930 i 931.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 9376/13, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, per tal d'informar sobre la desproporcionada actuació
dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant la jornada
de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma, que ha causat
que diversos joves fossin ferits i detinguts; i RGE núm.
10408/12, del representant de la Direcció Insular de l'Estat a
Menorca o, en el seu cas, la delegada del Govern de l'Estat a les
Illes Balears, per tal d'explicar la denegació de l'autorització per
manifestar-se al carrer contra la política de retallades en
educació; DS núm. 43 (6 de març), pàg. 719-720.
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PROHENS I RIGO, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de
Menorca, DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 655-656.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les

Illes Balears, DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 897-898.
Del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de

les policies locals de les Illes Balears, DS núm. 55 (9 de juliol),
pàg. 909-910 i 911.

Del Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per
a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears,
DS núm. 59 (16 d'octubre), pàg. 974-976 i 977.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oficina d'avaluació pública, DS núm. 39 (6 de febrer),
pàg. 661-662.

RGE núm. 9316/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei d'activitats, DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 693-695 i
697-698.

RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a serveis especials per als funcionaris interins, DS núm.
42 (27 de febrer), pàg. 704-705.

RGE núm. 257/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació de la Llei de l'indult, DS núm. 46 (27 de març), pàg.
765-766.

RGE núm. 687/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retirada de la reforma de la Llei del bon govern, DS núm. 47
(3 d'abril), pàg. 772-773.

RGE núm. 414/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reforma de la legislació electoral, DS núm. 49 (17 d'abril), pàg.
800-801.

RGE núm. 1437/13, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de l'indult, DS núm. 50 (24
d'abril), pàg. 819-821.

RGE núm. 2016/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, DS núm. 51 (8 de maig),
pàg. 832-833.

RGE núm. 3962/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixes d'IT del personal al servei de l'administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 52 (15 de
maig), pàg. 854-855.

RGE núm. 4834/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a signatura d'acords entre el Govern de les Illes Balears
i els de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana
sobre reciprocitat en les emissions de les televisions públiques,
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 964.

RGE núm. 4842/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a readmissió del personal laboral amb acomiadaments
declarats nuls, DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 985.

RGE núm. 5248/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a banalització de la dictadura franquista i del nazisme,
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1016-1017.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 6734/12, del conseller de Presidència, per tal

d'informar sobre les propostes concretes amb les que treballa el
Govern de les Illes Balears per definir un nou model de gestió
d'IB3; RGE núm. 10404/12, del conseller de Presidència, per tal
de donar compliment a l'article 29.4 de la Llei de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; i RGE núm. 1563/13, del
conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les
conseqüències dels expedients de regulació que afecten els
treballadors de les empreses concessionàries de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; DS núm. 48 (10 d'abril), pàg.
790.

RGE núm. 9211/13, 9740/13 i 9792/13, de la delegada del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a Calvià
en relació amb els protocols de detenció de ciutadans africans,
sobre les mesures policials en les manifestacions o
concentracions ciutadanes i sobre les detencions violentes
d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb
motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa, DS núm.
62 (13 de novembre), pàg. 1021.

RGE núm. 2277/13, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la valoració de la sentència que anulAla
l'acomiadament de treballadors/es derivats de la reestructuració
del sector públic instrumental, DS núm. 63 (27 de novembre),
pàg. 1040-1041.

Compareixences 
RGE núm. 405/13 i RGE núm. 446/13, del conseller

d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, DS núm. 40
(13 de febrer), pàg. 673-675 i 678-679.

RGE núm. 967/13, del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la política general en relació amb l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 48 (10 d'abril), pàg.
781-782 i 785-786.

RGE núm. 4615/13 i 4648/13, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les línies
polítiques per a la resta de la legislatura a la Conselleria
d'Administracions Públiques i sobre les directrius generals de
l'acció del Govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 53 (5 de juny), pàg. 871-873 i 879-880.

RGE núm. 2264/13, de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei per a
la racionalització i sostenibilitat de l'administració local, DS
núm. 61 (30 d'octubre), pàg. 1002-1003 i 1007.
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SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
MÉS)

Proposicions no de llei
RGE núm. 687/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a retirada de la reforma de la Llei del bon govern, DS núm. 47
(3 d'abril), pàg. 771-772.

RGE núm. 973/13, del Grup Parlamentari Socialista, contra
la privatització del Registre Civil, DS núm. 50 (24 d'abril), pàg.
812-813.

RGE núm. 1298/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Carta europea i Administració perifèrica de l'Estat, DS núm. 50
(24 d'abril), pàg. 815 i 817-818.

RGE núm. 1437/13, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de l'indult, DS núm. 50 (24
d'abril), pàg. 819.

RGE núm. 1855/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solució extrajudicial de conflictes per a la minva de la
litigiositat, DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 827-828.

RGE núm. 2016/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, DS núm. 51 (8 de maig),
pàg. 831-832.

RGE núm. 3473/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació del Decret 1502/1997, DS núm. 51 (8 de maig), pàg.
834-835 i 837-838.

RGE núm. 4351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma integral de registres, DS núm. 57 (25 de setembre),
pàg. 947-948.

RGE núm. 5248/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a banalització de la dictadura franquista i del nazisme,
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1017-1018.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 9376/13, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, per tal d'informar sobre la desproporcionada actuació
dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant la jornada
de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma, que ha causat
que diversos joves fossin ferits i detinguts; i RGE núm.
10408/12, del representant de la Direcció Insular de l'Estat a
Menorca o, en el seu cas, la delegada del Govern de l'Estat a les
Illes Balears, per tal d'explicar la denegació de l'autorització per
manifestar-se al carrer contra la política de retallades en
educació; DS núm. 43 (6 de març), pàg. 718-719.

RGE núm. 9211/13, 9740/13 i 9792/13, de la delegada del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a Calvià
en relació amb els protocols de detenció de ciutadans africans,
sobre les mesures policials en les manifestacions o
concentracions ciutadanes i sobre les detencions violentes
d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb
motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa, DS núm.
62 (13 de novembre), pàg. 1019-1020 i 1021.

Compareixences
RGE núm. 129/13, del director gerent de l'hospital de Son

Espases, Sr. Víctor Ribot i Murillo, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern, DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 938-940 i 944-945.

Escrits de la Fiscalia de les Illes Balears
RGE núm. 13752/13, presentat pel Fiscal Superior de la

Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la

memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013
(exercici 2012), DS núm. 64 (13 de desembre), pàg. 1051-1052
i 1053.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de
Menorca, DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 656-657.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 6869/12, del conseller de Presidència, per tal

d’informar sobre la Conferència de presidents de consells
insulars, DS núm. 45 (20 de març), pàg. 739-741 i 747-749.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 129/13, del director gerent de l'hospital de Son

Espases, Sr. Víctor Ribot i Murillo, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern, DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 936-938 i 943-944.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
JOSEP SIMÓ GORNÉS I HACHERO

Compareixences 
RGE núm. 405/13 i RGE núm. 446/13, del conseller

d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, DS núm. 40
(13 de febrer), pàg. 666-670, 675-676 i 679.

RGE núm. 4287/12 i 4288/12, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a Fons
de cooperació local (I i II), DS núm. 44 (13 de març), pàg. 729-
730.

CONSELLERA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
MARIA NÚRIA RIERA I MARTOS

Preguntes
RGE núm. 5091/13, relativa a interpretació poc habitual de

l'Estatut bàsic del treballador públic, DS núm. 56 (18 de
setembre), pàg. 919 i 920.
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Compareixences
RGE núm. 4615/13 i 4648/13, per tal d'informar sobre les

línies polítiques per a la resta de la legislatura a la Conselleria
d'Administracions Públiques i sobre les directrius generals de
l'acció del Govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 53 (5 de juny), pàg. 862-867, 873-877 i 880-881.

RGE núm. 2264/13, per tal d'informar sobre l'avantprojecte
de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, DS núm. 61 (30 d'octubre), pàg. 998-999, 1003-1005 i
1007-1008.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Preguntes 
RGE núm. 8316/12, relativa a querella criminal per les

publicacions periodístiques, DS núm. 44 (13 de març), pàg. 726
i 727.

RGE núm. 8317/12, relativa a querella criminal contra
APROBA, DS núm. 44 (13 de març), pàg. 728 i 729.

Compareixences
RGE núm. 6869/12, per tal d’informar sobre la Conferència

de presidents de consells insulars, DS núm. 45 (20 de març),
pàg. 738-739, 744-747 i 750-753.

RGE núm. 967/13, per tal d'informar sobre la política general
en relació amb l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
DS núm. 48 (10 d'abril), pàg. 778-779, 782-784 i 786-787.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I PÉREZ

Preguntes
RGE núm. 5096/13, relativa a promoció turística als consells,

DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 921- 922 i 923.
RGE núm. 5098/13, relativa a tasca pública de quedar-se a

casa, DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 924-925 i 926.

Compareixences
RGE núm. 10314/12, per tal d'informar sobre la decisió de

personar-se en casos de corrupció, DS núm. 54 (12 de juny),
pàg. 886, 889-890 i 892-893.

D'ALTRES INTERVINENTS

DIRECTOR GERENT DE L'HOSPITAL DE SON
ESPASES, VÍCTOR RIBOT I MURILLO

Compareixences
RGE núm. 129/13, per tal de defensar la seva idoneïtat al

càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern, DS núm.
57 (25 de setembre), pàg. 934-936, 941-943 i 946.

FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS,
BARTOMEU BARCELÓ I OLIVER

Escrits de la Fiscalia de les Illes Balears
RGE núm. 13752/13, mitjançant el qual es tramet la

memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013
(exercici 2012), DS núm. 64 (13 de desembre), pàg. 1046-1047,
1049-1050, 1051, 1052-1053 i 1055-1057.

TEMÀTIC

- A -

Acomiadaments 
DS núm. 63 (27 de novembre), pàg. 1037.
nuls 
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 982. 

Activitats
DS núm. 59 (16 d'octubre), pàg. 970.

Administració 
local 
DS núm. 61 (30 d'octubre), pàg. 998.
perifèrica de l'Estat
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 814.

Ajuntament
d'Es Mercadal
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 926.
de Sencelles
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 930.

Ajuntaments
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 990. 

Alcaldes de Menorca
reunió
DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 654.

Audiovisual
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 893.

Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local 

DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 829.

- C -

Carta Europea
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 814.

Concentracions ciutadanes 
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1021.
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Conselleria d'Administracions Públiques
DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 862.

Consells insulars
DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 650.
Conferència de presidents
DS núm. 45 (20 de març), pàg. 738.

Corrupció
DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 690.
DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 794.
personació
DS núm. 54 (12 de juny), pàg. 886.

- D -

Decret 
de creació de la medalla d'or de la CAIB
DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 803.
1502/1997
DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 834.

Democràcia directa
DS núm. 46 (27 de març), pàg. 758.

Detenció
ciutadans africans 
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1021.
estudiants 
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1021.

Dictadura franquista
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1014.

- E -

Educació
retallades
DS núm. 43 (6 de març), pàg. 718.

Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 48 (10 d'abril), pàg. 778.

Estatut bàsic del treballador públic
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 918.

- F -

Fiscalia de les Illes Balears
 DS núm. 64 (13 de desembre), pàg. 1046.

Fons de cooperació local
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 729.

Funcionaris interins
DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 686.
DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 702.

- G -

Govern obert
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 954.

Grup Mixt
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 730.

- H -

Hospital de Son Espases 
DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 934.

- J -

Jutjat de Formentera
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 959.

- L -

Legislació electoral
DS núm. 49 (17 d'abril), pàg. 797.

Llei 
d'activitats
DS núm. 41 (20 de febrer), pàg. 693.
de la bona administració i del bon govern
DS núm. 40 (13 de febrer), pàg. 666.
DS núm. 47 (3 d'abril), pàg. 770.
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 965.
de l'indult 
DS núm. 46 (27 de març), pàg. 763.
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 818.

- N -

Nazisme 
DS núm. 62 (13 de novembre), pàg. 1014.

- O -

Oficina d'avaluació pública
DS núm. 39 (6 de febrer), pàg. 658.

- P -

Paga extraordinària
DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 710.

Personal de l'administració
DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 852.
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Policies locals
DS núm. 55 (9 de juliol), pàg. 906.

Promoció turística
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 921.

Proveïdors de l'administració
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 990. 

- Q -

Quarters de l'esplanada de Maó
ús públic
DS núm. 60 (23 d'octubre), pàg. 986. 

Querella criminal
per publicacions periodístiques
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 726.
contra APROBA
DS núm. 44 (13 de març), pàg. 727.

- R -

Registre civil
privatització
DS núm. 50 (24 d'abril), pàg. 810.
DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 847.

Registres
DS núm. 57 (25 de setembre), pàg. 946.

República
DS núm. 52 (15 de maig), pàg. 842.

- S -

Símbols institucionals
DS núm. 63 (27 de novembre), pàg. 1026.

Solució extrajudicial de conflictes 
DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 826.

- T -

Tasca pública
DS núm. 56 (18 de setembre), pàg. 923.

Taxes judicials
DS núm. 42 (27 de febrer), pàg. 706.

Televisions públiques
emissions
DS núm. 58 (9 d'octubre), pàg. 962.

- V -

Vaga de 14 de novembre
DS núm. 43 (6 de març), pàg. 718.
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