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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica

la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les

Illes Balears.

DS núm. 83 (19 de juny), pàg. 1350-1352.

PREGUNTES

RGE núm. 3866/11, relativa a convocatòria i selecció de

personal directiu de l’EPRTVIB.

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1310-1311.

RGE núm. 9379/13, relativa a treballadors públics.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1110-1114.

RGE núm. 9380/13, relativa a treballadors públics, 2.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1114-1116.

RGE núm. 9381/13, relativa a duplicitats administratives i

competencials.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1116-1118.

RGE núm. 11310/13, relativa a consultes dels secretaris i

interventors municipals.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119-1122.

RGE núm. 11311/13, relativa a drets lingüístics dels balears

catalanoparlants.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119-1122.

RGE núm. 14740/13, relativa a reestructuració i redimensió

de la plantilla dels personal de cada ens públic.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090-1095.

RGE núm. 14742/13, relativa a reestructuració del sector

públic instrumental.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1095-1096.

RGE núm. 14743/13, relativa a reestructuració del sector

públic instrumental, 2.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1097-1100.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 5217/13, relativa a institucions pel bilingüisme

a l’Administració de Justícia.

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1064-1067.

RGE núm. 7321/13, relativa a rebuig a la centralització

judicial.

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1067-1068.

RGE núm. 7338/13, relativa al manteniment dels partits

judicials a les Illes Balears.

DS núm. (5 de febrer), pàg. 1067-1068.

RGE núm. 7542/13, relativa a rebuig al Projecte de llei per

a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1100-1103.

RGE núm. 8361/13, relativa a “serveis especials” a

funcionaris interins.

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1146-1150.

RGE núm. 8363/13, relativa a impugnacions dels acords

municipals que incorporen el requisit del català.

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1103-1107.

RGE núm. 8430/13, relativa a servei policial d’atenció al

turista.

DS núm. 69 (5 de març), pàg. 1130-1133.

RGE núm. 8432/13, relativa a drets lingüístics i

administració perifèrica de l’Estat.

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1150-1155.

RGE núm. 8474/13, relativa a reclamació del Govern a

l’Agència Balear de Notícies (ABN) els cobraments

indeguts.

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1155-1158.

RGE núm. 8570/13, relativa a Centre BIT a Alaior,

projecte prioritari i urgent.

DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1174-1178.

RGE núm. 8671/13, relativa a retorn de la part

proporcional de la paga extra de Nadal 2012.

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1191-1196.

RGE núm. 9145/13, relativa a sentència del cas Scala i

retorn dels diners.

DS núm. 73 (9 d’abril), pàg. 1202-1207.

RGE núm. 9274/13, relativa a independència del Consell

Consultiu.

DS núm. 69 (5 de març), pàg. 1133-1137.

RGE núm. 9425/13, relativa a la inviolabilitat i a la

irresponsabilitat del rei.

DS núm. 76 (9 d’abril), pàg. 1207-1212.

RGE núm. 9436/13, relativa a desconcentració de

l’administració autonòmica.

DS núm. 73 (9 d’abril), pàg. 1212-1215.

RGE núm. 9666/13, relativa a dret a l’autodeterminació i la

cambra de representació dels territoris i nacions. 

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1218-1223.
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RGE núm. 9667/13, relativa a portal d’accés a la

informació.

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1246-1249.

RGE núm. 9668/13, relativa a recuperar el Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears.

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1249-1253.

RGE núm. 9681/13, relativa a utilització de l’Advocacia de

la CAIB.

DS núm. 69 (5 de març), pàg. 1137-1141.

RGE núm. 9686/13, relativa a finançament de les

fundacions i dels partits polítics.

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1258-1263.

RGE núm. 10054/13, relativa a subvencions AFA.

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1263-1267.

RGE núm. 14833/13, relativa a abolició de la figura de

l’alou.

DS núm. 79 (21 de maig), pàg. 1290-1295.

RGE núm. 392/14, relativa a recuperació de la memòria

històrica a les Illes Balears.

DS núm. 79 (21 de maig), pàg. 1295-1301.

RGE núm. 494/14, relativa a projecte de llei de seguretat

privada.

DS núm. 75 (23 d’abril), pàg. 1234-1237.

RGE núm. 794/14, relativa a condemna de l’actitud del

Govern de les Illes Balears i de reprovació de la consellera

d’Educació, Cultura i Universitats.

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1311-1318.

RGE núm. 1059/14, relativa a utilització de la figura de

l’indult.

DS núm. 75 (23 d’abril), pàg. 1237-1242.

RGE núm. 1498/14, relativa a privilegis retributius.

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1223-1228.

RGE núm. 1725/14, relativa a retirada del projecte que

acaba amb la justícia universal.

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1267-1271.

RGE núm. 2223/14, relativa a programació educativa i

infantil en anglès.

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1318-1321.

RGE núm. 2226/14, relativa a referèndum sobre les

prospeccions petrolieres a les aigües mediterrànies properes

a les Illes Balears.

DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1326-1331.

RGE núm. 4011/14, relativa a constitució del Consell

Assessor de Continguts i de Programes.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1301-1306.

RGE núm. 5749/14, relativa a modificació de la Compilació

de Dret Civil de les Illes Balears.

DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1458-1462.

RGE núm. 5982/14, relativa a millora dels espais per a

detinguts als jutjats d’Eivissa.

DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1358-1360.

RGE núm. 6029/14, relativa a informatius IB3.

DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1398-1403.

RGE núm. 6044/14, relativa a manteniment dels jutjats de

pau.

DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1361-1365.

RGE núm. 6124/14, relativa a defensa de les competències

autonòmiques i locals.

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1370-1374.

RGE núm. 6831/14, relativa a abolir les figures de

l’aforament i la inviolabilitat del dret civil i penal.

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1374-1379.

RGE núm. 6844/14, relativa al suport als familiars de les

víctimes de la repressió franquista.

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1379-1383.

RGE núm. 6987/14, relativa a vigència dels jutjats de Pau

en el sistema judicial actual.

DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1361-1365.

RGE núm. 7265/14, relativa a certificat de resident dos

després de la seva reimplantació.

DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1403-1408.

RGE núm. 8169/14, relativa agilitació del procediment

d’autorització per a la compra per estrangers no

comunitaris d’habitatges.

DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1386-1389.

RGE núm. 8172/14, relativa a rebuig a la modificació

electoral per a l’elecció directa d’alcaldes.

DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1414-1419.

RGE núm. 8173/14, relativa a víctimes del franquisme.

DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1419-1425.

RGE núm. 9042/14, relativa a Llei de funció pública.

DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1462-1465.

RGE núm. 9043/14, relativa a eliminació de taxes judicials.

DS núm. 92 (19 de novembre), pàg. 1470-1473.

RGE núm. 9949/14, relativa a baixes d’IT dels empleats

públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 92 (19 de novembre), pàg. 1473-1477.
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SOLALICITUD DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 7613/13, del conseller de Presidència, sobre la

valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre

l’avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals de

les Illes Balears, i exposar les intencions del Govern en

relació amb aquest.

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062-1064.

RGE núm. 7957/13, del conseller de Presidència, sobre el

projecte del Govern en matèria de cooperació i

desenvolupament.

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062-1064.

RGE núm. 9974/13, de la Sra. Maria Teresa Torrent

Pallicer, delegada territorial d’Educació de M enorca, per

tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu

projecte per a l’acció de govern.

DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1174.

RGE núm. 14783/13, del conseller de Presidència, com a

actual responsable de l’Oficina de Control Pressupostari i

de la Direcció de la Reestructuració del Sector Públic

Instrumental, sobre la confecció de pedigrís polítics per a

la reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de

la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1122-1124.

RGE núm. 14784/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, com a anterior responsable de l’Oficina de

Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració

del Sector Públic Instrumental, sobre la confecció de

pedigrís polítics per a la reestructuració i la RLT del

personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts càrrecs

del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1122-1124.

RGE núm. 457/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre la proposta de modificació de la Llei

d’emergències que, via disposició final, modifica també la

Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

DS núm. 69 (5 de març), pàg. 1141-1142.

RGE núm. 3194/14, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, sobre les dades de criminalitat de les Illes Balears.

DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1284-1285.

RGE núm. 4167/14, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre la proposta de modificació del Decret

115/200, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes

a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament

i solidaritat internacional.

DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1331-1332.

RGE núm. 8006/14, de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut,

vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant tota

la VI legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son Espases

i l’adjudicació de la concessió per a la construcció de

l’Hospital Universitari de Son Espases.

DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1389-1393.

RGE núm. 8007/14, de la Sra. Catalina Cirer i Adrover,

batllessa de l’Ajuntament de Palma durant la VI

legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son Espases i

l’adjudicació de la concessió per a la construcció de

l’Hospital Universitari de Son Espases.

DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1389-1393.

RGE núm. 8008/14, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer,

consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

durant la VI legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son

Espases i l’adjudicació de la concessió per a la construcció

de l’Hospital Universitari de Son Espases.

DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1389-1393.

RGE núm. 8384/14, del conseller de Presidència, sobre les

implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem

(18/06/2014) en el procés de restauració del sector públic

instrumental i l’acomiadament de treballadors dels seus

ens.

DS núm. 89 (22 d’octubre), pàg. 1430-1434.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 7957/13, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre el projecte del Govern en matèria de

cooperació i desenvolupament.

DS núm. 66 (12 de febrer), pàg. 1074-1086.

RGE núm. 11134/13, de la Sra. Maria Teresa Torrent

Pallicer, delegada territorial d’Educació de Menorca, per

tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu

projecte per a l’acció del Govern.

DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1162-1174.

RGE núm. 1468/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre les discrepàncies en relació amb el

requeriment d’inconstitucionalitat que va fer l’Estat al

Decret Llei 2/2013.

DS núm. 82 (11 de juny), pàg. 1338-1347.

RGE núm. 1960/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre l’informe d’avaluació intermedi del Pla

d’igualtat.

DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1274-1284.

RGE núm. 8844/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les línies d’actuació de la consellera en la

nova etapa.

DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1438-1453.

RGE núm. 8935/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern.

DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1438-1453.
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D’ALTRES

Mandat marc, aprovada per la ponència constituïda

d’acord amb la Resolució de Presidència reguladora del

procediment per a l’aprovació del mandat marc previst a

la Llei 15/2010, de 22 de setembre, de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears.

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1182-1190.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es

modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió

d’emergències de les Illes Balears, DS núm. 83 (19 de juny),

pàg. 1350-1351.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2226/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a referèndum sobre les prospeccions petrolieres a les aigües

mediterrànies properes a les Illes Balears, DS núm. 81 (4 de

juny), pàg. 1326-1327 i 1330.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 4167/14, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre la proposta de modificació del Decret

115/200, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes

a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i

solidaritat internacional, DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1331.

AGUILÓ I BENNÀSSAR, LOURDES (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8361/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a “serveis especials” a funcionaris interins, DS núm. 70 (12 de

març), pàg. 1147-1148.

RGE núm. 8671/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a retorn de la part proporcional de la paga extra de Nadal 2012,

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1192-1193.

RGE núm. 9686/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a finançament de les fundacions i dels partits polítics, DS núm.

77 (7 de maig), pàg. 1259-1260.

RGE núm. 14833/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a abolició de la figura de l’alou, DS núm. 79 (21 de maig), pàg.

1292-1293.

RGE núm. 1498/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a privilegis retributius, 

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1223-1225 i 1227-1228.

RGE núm. 1725/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retirada del projecte que acaba amb la justícia

universal, DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1267-1269 i 1271.

RGE núm. 5749/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Compilació de Dret Civil de les

Illes Balears, DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1458-1459

i 1461-1462.

RGE núm. 6124/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a defensa de les competències autonòmiques i locals,

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1370-1371 i 1373-1374.

RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a abolir les figures de l’aforament i la inviolabilitat del dret

civil i penal, DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1376-1377.

RGE núm. 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixes d’IT dels empleats públics de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 92 (19 de novembre),

pàg. 1473-1474 i 1476.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 14783/13, del conseller de Presidència, com a

actual responsable de l’Oficina de Control Pressupostari i de la

Direcció de la Reestructuració del Sector Públic Instrumental,

sobre la confecció de pedigrís polítics per a la reestructuració

i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts

càrrecs del Govern de les Illes Balears, DS núm. 68 (26 de

febrer), pàg. 1123-1124.

RGE núm. 14784/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, com a anterior responsable de l’Oficina de

Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del

Sector Públic Instrumental, sobre la confecció de pedigrís

polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens

públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1123-1124.

RGE núm. 8384/14, del conseller de Presidència, sobre les

implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem

(18/06/2014) en el procés de restauració del sector públic

instrumental i l’acomiadament de treballadors dels seus ens, DS

núm. 89 (22 d’octubre), pàg. 1431-1433.

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARÍA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 10054/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a subvencions AFA, DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1265-1266.

RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

condemna de l’actitud del Govern de les Illes Balears i de

reprovació de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1315-1316.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 9668/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1250-1251.
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BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 7957/13, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre el projecte del Govern en matèria de

cooperació i desenvolupament, DS núm. 66 (12 de febrer), pàg.

1079-1080 i 1084-1085.

BONET I BONET, COSM E (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es

modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió

d’emergències de les Illes Balears, DS núm. 83 (19 de juny),

pàg. 1350.

Preguntes

RGE núm. 3866/11, relativa a convocatòria i selecció de

personal directiu de l’EPRTVIB, DS núm. 80 (28 de maig),

pàg. 1310 i 1311.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9145/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a sentència del cas Scala i retorn dels diners, DS núm. 73 (9

d’abril), pàg. 1203-1204.

RGE núm. 9425/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a la inviolabilitat i a la irresponsabilitat del Rei, DS núm. 76 (9

d’abril), pàg. 1208-1210.

RGE núm. 9666/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a dret a l’autodeterminació i la cambra de representació dels

territoris i nacions, DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1219-1220.

RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears, DS

núm. 79 (21 de maig), pàg. 1297-1298.

RGE núm. 2223/14, relativa a programació educativa i

infantil en anglès, DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1318-1319 i

1320-1321.

RGE núm. 4011/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a constitució del Consell Assessor de Continguts i de

Programes, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1301-1303 i 1305-

1306.

RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a informatius IB3, DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg.

1398-1399 i 1402-403.

RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al suport als familiars de les víctimes de la repressió

franquista, DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1379-1380 i

1382-1383.

RGE núm. 8172/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig a la modificació electoral per a l’elecció directa

d’alcaldes, DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1415-1416.

RGE núm. 8173/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a víctimes del franquisme, DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg.

1421-1422.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 9667/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a portal d’accés a la informació, DS núm. 76 (29 d’abril), pàg.

1247.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 7265/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a certificat de resident dos després de la seva reimplantació, DS

núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1404-1406.

D’altres

Mandat marc, aprovada per la ponència constituïda en el si

de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals d’acord

amb la Resolució de Presidència reguladora del procediment

per a l’aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de

22 de setembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1186-1188 i 1189-1190.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 11134/13, de la Sra. Maria Teresa Torrent

Pallicer, delegada territorial d’Educació de Menorca, per tal de

defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per

a l’acció del Govern, DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1166-

1168 i 1171-1173.

C A R B O N ER O  I  M A L B E R T I, J A U M E  (G rup

Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8169/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

agilitació del procediment d’autorització per a la compra per

estrangers no comunitaris d’habitatges, DS núm. 86 (24 de

setembre), pàg. 1387.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 7321/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig a la centralització judicial, DS núm. 65 (5 de febrer),

pàg. 1068.

RGE núm. 7338/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al manteniment dels partits judicials a les Illes Balears,

DS núm. (5 de febrer), pàg. 1068.

RGE núm. 7542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig al Projecte de llei per a la racionalització i

sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 67 (19 de

febrer), pàg. 1101.

RGE núm. 8363/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a impugnacions dels acords municipals que incorporen el

requisit del català,  DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1104-1105.
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RGE núm. 8430/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei policial d’atenció al turista, DS núm. 69 (5 de març),

pàg. 1131.

RGE núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a independència del Consell Consultiu, DS núm. 69 (85

de març), pàg. 1133-1134 i 1136-1137.

RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització de l’Advocacia de la CAIB, DS núm. 69

(85 de març), pàg. 1137-1138 i 1140-1141.

RGE núm. 494/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte de llei de seguretat privada, DS núm. 75 (23

d’abril), pàg. 1234 i 1236-1237.

RGE núm. 1059/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització de la figura de l’indult, DS núm. 75 (23

d’abril), pàg. 1237-1238 i 1241-1242.

RGE núm. 2226/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a referèndum sobre les prospeccions petrolieres a les aigües

mediterrànies properes a les Illes Balears, DS núm. 81 (4 de

juny), pàg. 1327-1328.

RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment dels jutjats de Pau, DS núm. 84 (10

setembre), pàg. 1361-1362 i 1364.

RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a vigència dels jutjats de Pau en el sistema judicial

actual, DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1361-1362 i 1364.

RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei de funció pública, DS núm. 91 (12 de

novembre), pàg. 1462-1463 i 1465.

RGE núm. 9043/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a eliminació de taxes judicials, DS núm. 92 (19 de

novembre), pàg. 1470 i 1472-1473.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 7613/13, del conseller de Presidència, sobre la

valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre

l’avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals de les

Illes Balears, i exposar les intencions del Govern en relació

amb aquest, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1063.

RGE núm. 7957/13, del conseller de Presidència, sobre el

projecte del Govern en matèria de cooperació i

desenvolupament, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1063.

RGE núm. 457/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre la proposta de modificació de la Llei

d’emergències que, via disposició final, modifica també la Llei

de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, DS

núm. 69 (5 de març), pàg. 1141-1142.

RGE núm. 3194/14, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, sobre les dades de criminalitat de les Illes Balears, DS

núm. 78 (14 de maig), pàg. 1285.

RGE núm. 8006/14, de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut,

vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant tota la VI

legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son Espases i

l’adjudicació de la concessió per a la construcció de l’Hospital

Universitari de Son Espases, DS núm. 86 (24 de setembre),

pàg. 1389-1390.

RGE núm. 8007/14, de la Sra. Catalina Cirer i Adrover,

batllessa de l’Ajuntament de Palma durant la VI legislatura,

sobre l’adquisició del solar de Son Espases i l’adjudicació de

la concessió per a la construcció de l’Hospital Universitari de

Son Espases, DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1389-1390.

RGE núm. 8008/14, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer,

consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

durant la VI legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son

Espases i l’adjudicació de la concessió per a la construcció de

l’Hospital Universitari de Son Espases, DS núm. 86 (24 de

setembre), pàg. 1389-1390.

Compareixences

RGE núm. 1468/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre les discrepàncies en relació amb el

requeriment d’inconstitucionalitat que va fer l’Estat al Decret

Llei 2/2013, DS núm. 82 (11 de juny), pàg. 1339-1341 i 1345.

RGE núm. 8844/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les línies d’actuació de la consellera en la

nova etapa, DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1443-1444 i 1450.

RGE núm. 8935/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 90 (29

d’octubre), pàg. 1443-1444 i 1450.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8172/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig a la modificació electoral per a l’elecció directa

d’alcaldes, DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1417-1418.

FONT I AGUILÓ, MARGALIDA (Diputada no adscrita)

Proposicions no de llei

RGE núm. 7321/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig a la centralització judicial, DS núm. 65 (5 de febrer),

pàg. 1067.

RGE núm. 7338/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al manteniment dels partits judicials a les Illes Balears,

DS núm. (5 de febrer), pàg. 1067.

JEREZ I JUAN, MIGUEL ÁNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8363/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a impugnacions dels acords municipals que incorporen el

requisit del català,  DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1105-1106.

RGE núm. 8474/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a reclamació del Govern a l’Agència Balear de Notícies (ABN)

els cobraments indeguts, DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1156-

1157.

RGE núm. 9145/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a sentència del cas Scala i retorn dels diners, DS núm. 73 (9

d’abril), pàg. 1204-1205.

RGE núm. 9425/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a la inviolabilitat i a la irresponsabilitat del Rei, DS núm. 76 (9

d’abril), pàg. 1210-1211 i 1212.

RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització de l’Advocacia de la CAIB, DS núm. 69

(85 de març), pàg. 1139-1140.
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RGE núm. 1059/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització de la figura de l’indult, DS núm. 75 (23

d’abril), pàg. 1238-1239 i 1242.

RGE núm. 2226/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a referèndum sobre les prospeccions petrolieres a les aigües

mediterrànies properes a les Illes Balears, DS núm. 81 (4 de

juny), pàg. 1328-1329.

RGE núm. 5749/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Compilació de Dret Civil de les

Illes Balears, DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1460-1461.

RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora dels espais per a detinguts als jutjats

d’Eivissa, DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1359-1360.

RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment dels jutjats de Pau, DS núm. 84 (10

setembre), pàg. 1363-1364.

RGE núm. 6124/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a defensa de les competències autonòmiques i locals,

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1372-1373.

RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a abolir les figures de l’aforament i la inviolabilitat del dret

civil i penal, DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1377-1378.

RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a vigència dels jutjats de Pau en el sistema judicial

actual, DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1363-1364.

RGE núm. 8169/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

agilitació del procediment d’autorització per a la compra per

estrangers no comunitaris d’habitatges, DS núm. 86 (24 de

setembre), pàg. 1386-1387 i 1388-1389.

RGE núm. 9043/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a eliminació de taxes judicials, DS núm. 92 (19 de

novembre), pàg. 1471-1472.

RGE núm. 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixes d’IT dels empleats públics de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 92 (19 de novembre),

pàg. 1475-1476.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 7613/13, del conseller de Presidència, sobre la

valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre

l’avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals de les

Illes Balears, i exposar les intencions del Govern en relació

amb aquest, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1063-1064.

RGE núm. 7957/13, del conseller de Presidència, sobre el

projecte del Govern en matèria de cooperació i

desenvolupament, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1063-1064.

RGE núm. 14783/13, del conseller de Presidència, com a

actual responsable de l’Oficina de Control Pressupostari i de la

Direcció de la Reestructuració del Sector Públic Instrumental,

sobre la confecció de pedigrís polítics per a la reestructuració

i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts

càrrecs del Govern de les Illes Balears, DS núm. 68 (26 de

febrer), pàg. 1124.

RGE núm. 14784/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, com a anterior responsable de l’Oficina de

Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del

Sector Públic Instrumental, sobre la confecció de pedigrís

polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens

públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1124.

RGE núm. 3194/14, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, sobre les dades de criminalitat de les Illes Balears, DS

núm. 78 (14 de maig), pàg. 1285.

RGE núm. 4167/14, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre la proposta de modificació del Decret

115/200, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes

a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i

solidaritat internacional, DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1332.

RGE núm. 8006/14, de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut,

vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant tota la VI

legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son Espases i

l’adjudicació de la concessió per a la construcció de l’Hospital

Universitari de Son Espases, DS núm. 86 (24 de setembre),

pàg. 1391-1392.

RGE núm. 8007/14, de la Sra. Catalina Cirer i Adrover,

batllessa de l’Ajuntament de Palma durant la VI legislatura,

sobre l’adquisició del solar de Son Espases i l’adjudicació de

la concessió per a la construcció de l’Hospital Universitari de

Son Espases, DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1391-1392.

RGE núm. 8008/14, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer,

consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

durant la VI legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son

Espases i l’adjudicació de la concessió per a la construcció de

l’Hospital Universitari de Son Espases, DS núm. 86 (24 de

setembre), pàg. 1391-1392.

RGE núm. 8384/14, del conseller de Presidència, sobre les

implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem

(18/06/2014) en el procés de restauració del sector públic

instrumental i l’acomiadament de treballadors dels seus ens, DS

núm. 89 (22 d’octubre), pàg. 1433-1434.

Compareixences

RGE núm. 1960/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre l’informe d’avaluació intermedi del Pla

d’igualtat, DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1280-1281 i 1284.

RGE núm. 8844/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les línies d’actuació de la consellera en la

nova etapa, DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1446-1448 i 1452.

RGE núm. 8935/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 90 (29

d’octubre), pàg. 1446-1448 i 1452.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a institucions pel bilingüisme a l’Administració de

Justícia, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1064-1065 i 1066-

1067.

RGE núm. 8432/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a drets lingüístics i administració perifèrica de l’Estat, DS núm.

70 (12 de març), pàg. 1151-1152.

RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora dels espais per a detinguts als jutjats

d’Eivissa, DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1358-1359 i 1360-

1361.
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MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL JOSÉ (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8432/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a drets lingüístics i administració perifèrica de l’Estat, DS núm.

70 (12 de març), pàg. 1152-1154.

RGE núm. 8671/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a retorn de la part proporcional de la paga extra de Nadal 2012,

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1193-1195.

RGE núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a independència del Consell Consultiu, DS núm. 69 (85

de març), pàg. 1135-1136.

RGE núm. 9666/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a dret a l’autodeterminació i la cambra de representació dels

territoris i nacions, DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1220-1222.

RGE núm. 9667/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a portal d’accés a la informació, DS núm. 76 (29 d’abril), pàg.

1247-1248.

RGE núm. 9686/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a finançament de les fundacions i dels partits polítics, DS núm.

77 (7 de maig), pàg. 1260-1262.

RGE núm. 494/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte de llei de seguretat privada, DS núm. 75 (23

d’abril), pàg. 1235-1236.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL  (Grup Parlamentari MÉS)

Preguntes

RGE núm. 9379/13, sobre treballadors públics, DS núm. 68

(26 de febrer), pàg. 1110-1111 i 1113.

RGE núm. 9380/13, sobre treballadors públics 2, DS núm.

68 (26 de febrer), pàg. 1114-1115 i 1115.

RGE núm. 9381/13, relativa a duplicitats administratives i

competencials, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1116 i 1117-

1118.

RGE núm. 11310/13, relativa a consultes de secretaris i

interventors municipals, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119

i 1120-1121.

RGE núm. 11311/13, relativa a drets lingüístics dels balears

catalanoparlants, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119 i 1120-

1121.

RGE núm. 14740/13, relativa a reestructuració i redimensió

de la plantilla del personal de cada ens públic, DS núm. 67 (19

de febrer), pàg. 1090-1092 i 1093-1094.

RGE núm. 14742/13, relativa a reestructuració del sector

públic instrumental, DS num. 67 (19 de febrer), pàg. 1095-

1096 i 1096.

RGE núm. 14743/13, relativa a reestructuració del sector

públic instrumental 2, DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1097 i

1098-1099.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a institucions pel bilingüisme a l’Administració de

Justícia, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1065.

RGE núm. 7321/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig a la centralització judicial, DS núm. 65 (5 de febrer),

pàg. 1067.

RGE núm. 7338/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al manteniment dels partits judicials a les Illes Balears,

DS núm. (5 de febrer), pàg. 1067.

RGE núm. 7542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig al Projecte de llei per a la racionalització i

sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 67 (19 de

febrer), pàg. 1100-1101 i 1103.

RGE núm. 8361/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a “serveis especials” a funcionaris interins, DS núm. 70 (12 de

març), pàg. 1146-1147 i 1150.

RGE núm. 8363/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a impugnacions dels acords municipals que incorporen el

requisit del català,  DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1103-1104

i 1106-1107.

RGE núm. 8432/813, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a drets lingüístics i administració perifèrica de l’Estat, DS núm.

70 (12 de març), pàg. 1150-1151 i 1154.

RGE núm. 8474/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a reclamació del Govern a l’Agència Balear de Notícies (ABN)

els cobraments indeguts, DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1155-

1156 i 1157-1158.

RGE núm. 8570/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a Centre BIT a Alaior, projecte prioritari i urgent, DS núm. 71

(19 de març), pàg. 1174-1175 i 1177-1178.

RGE núm. 8671/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a retorn de la part proporcional de la paga extra de Nadal 2012,

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1191-1192 i 1195-1196.

RGE núm. 9145/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a sentència del cas Scala i retorn dels diners, DS núm. 73 (9

d’abril), pàg. 1202-1203 i 1205-1206.

RGE núm. 9425/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a la inviolabilitat i a la irresponsabilitat del Rei, DS núm. 76 (9

d’abril), pàg. 1207-1208 i 1211-1212.

RGE núm. 9436/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a desconcentració de l’administració autonòmica, DS núm. 73

(9 d’abril), pàg. 1212-1213 i 1215.

RGE núm. 9666/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a dret a l’autodeterminació i la cambra de representació dels

territoris i nacions, DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1218-1219 i

1222-1223.

RGE núm. 9667/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a portal d’accés a la informació, DS núm. 76 (29 d’abril), pàg.

1246-1247 i 1248-1249.

RGE núm. 9668/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1249-1250 i 1252-1253.

RGE núm. 9686/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a finançament de les fundacions i dels partits polítics, DS núm.

77 (7 de maig), pàg. 1258-1259 i 1262-1263.

RGE núm. 10054/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a subvencions AFA, DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1263-1264

i 1266-1267.

RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

condemna de l’actitud del Govern de les Illes Balears i de

reprovació de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1311-1313 i 1316-1318.

RGE núm. 1498/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a privilegis retributius, 

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1225-1226.

RGE núm. 1725/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retirada del projecte que acaba amb la justícia

universal, DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1269.
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RGE núm. 2223/14, relativa a programació educativa i

infantil en anglès, DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1319.

RGE núm. 5749/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Compilació de Dret Civil de les

Illes Balears, DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1459-1460.

RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora dels espais per a detinguts als jutjats

d’Eivissa, DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1360.

RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a informatius IB3, DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg.

1399-1400.

RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment dels jutjats de Pau, DS núm. 84 (10

setembre), pàg. 1362-1363 i 1365.

RGE núm. 6124/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a defensa de les competències autonòmiques i locals,

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1371-1372.

RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a abolir les figures de l’aforament i la inviolabilitat del dret

civil i penal, DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1375 i 1378-

1379.

RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al suport als familiars de les víctimes de la repressió

franquista, DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1380-1381.

RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a vigència dels jutjats de Pau en el sistema judicial

actual, DS núm. 84 (10 setembre), pàg. 1362-1363 i 1365.

RGE núm. 7265/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a certificat de resident dos després de la seva reimplantació, DS

núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1403-1404 i 1408.

RGE núm. 8172/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig a la modificació electoral per a l’elecció directa

d’alcaldes, DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1414-1415 i 1418-

1419.

RGE núm. 8173/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a víctimes del franquisme, DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg.

1419-1421 i 1424-1425.

RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei de funció pública, DS núm. 91 (12 de

novembre), pàg. 1463-1464.

RGE núm. 9043/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a eliminació de taxes judicials, DS núm. 92 (19 de

novembre), pàg. 1470-1471.

RGE núm. 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixes d’IT dels empleats públics de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 92 (19 de novembre),

pàg. 1474-1475.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 7613/13, del conseller de Presidència, sobre la

valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre

l’avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals de les

Illes Balears, i exposar les intencions del Govern en relació

amb aquest, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062-1063.

RGE núm. 7957/13, del conseller de Presidència, sobre el

projecte del Govern en matèria de cooperació i

desenvolupament, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062-1063.

RGE núm. 9974/13, de la Sra. Maria Teresa Torrent

Pallicer, delegada territorial d’Educació de Menorca, per tal de

defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per

a l’acció de govern, DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1174.

RGE núm. 14783/13, del conseller de Presidència, com a

actual responsable de l’Oficina de Control Pressupostari i de la

Direcció de la Reestructuració del Sector Públic Instrumental,

sobre la confecció de pedigrís polítics per a la reestructuració

i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts

càrrecs del Govern de les Illes Balears, DS núm. 68 (26 de

febrer), pàg. 1122-1123.

RGE núm. 14784/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, com a anterior responsable de l’Oficina de

Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del

Sector Públic Instrumental, sobre la confecció de pedigrís

polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens

públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1122-1123.

RGE núm. 3194/14, de la delegada del Govern a les Illes

Balears, sobre les dades de criminalitat de les Illes Balears, DS

núm. 78 (14 de maig), pàg. 1284-1285.

RGE núm. 8384/14, del conseller de Presidència, sobre les

implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem

(18/06/2014) en el procés de restauració del sector públic

instrumental i l’acomiadament de treballadors dels seus ens, DS

núm. 89 (22 d’octubre), pàg. 1430-1431.

Compareixences

RGE núm. 11134/13, de la Sra. Maria Teresa Torrent

Pallicer, delegada territorial d’Educació de Menorca, per tal de

defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per

a l’acció del Govern, DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1165-

1166 i 1170-1171, 1172 i 1173.

RGE núm. 1468/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre les discrepàncies en relació amb el

requeriment d’inconstitucionalitat que va fer l’Estat al Decret

Llei 2/2013, DS núm. 82 (11 de juny), pàg. 1341-1342 i 1345-

1346.

RGE núm. 1960/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre l’informe d’avaluació intermedi del Pla

d’igualtat, DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1279-1280 i 1283.

RGE núm. 8844/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les línies d’actuació de la consellera en la

nova etapa, DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1444-1446 i 1450-

1452.

RGE núm. 8935/14, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 90 (29

d’octubre), pàg. 1444-1446 i 1450-1452.

D’altres

Mandat marc, aprovada per la ponència constituïda en el si

de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals d’acord

amb la Resolució de Presidència reguladora del procediment

per a l’aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de

22 de setembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1182-1183 i 1188-1189.
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MAS I COLOM, MIQUEL ÀNGEL  (Grup Parlamentari

MÉS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 14833/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a abolició de la figura de l’alou, DS núm. 79 (21 de maig), pàg.

1290-1291 i 1294-1295.

RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears, DS

núm. 79 (21 de maig), pàg. 1295-1296 i 1300-1301.

RGE núm. 494/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte de llei de seguretat privada, DS núm. 75 (23

d’abril), pàg. 1234-1235.

RGE núm. 1059/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització de la figura de l’indult, DS núm. 75 (23

d’abril), pàg. 1239-1241.

RGE núm. 4011/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a constitució del Consell Assessor de Continguts i de

Programes, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1303-1304.

OBRADOR I GUZMÁN, CONXA (Grup Parlamentari

Socialista)

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 7613/13, del conseller de Presidència, sobre la

valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre

l’avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals de les

Illes Balears, i exposar les intencions del Govern en relació

amb aquest, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1063.

RGE núm. 7957/13, del conseller de Presidència, sobre el

projecte del Govern en matèria de cooperació i

desenvolupament, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1063.

Compareixences

RGE núm. 7957/13, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre el projecte del Govern en matèria de

cooperació i desenvolupament, DS núm. 66 (12 de febrer), pàg.

1077-1078 i 1083-1084.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8570/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a Centre BIT a Alaior, projecte prioritari i urgent, DS núm. 71

(19 de març), pàg. 1176-1177.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8474/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a reclamació del Govern a l’Agència Balear de Notícies (ABN)

els cobraments indeguts, DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1156.

RGE núm. 8570/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a Centre BIT a Alaior, projecte prioritari i urgent, DS núm. 71

(19 de març), pàg. 1175-1176.

RGE núm. 10054/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a subvencions AFA, DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1264-1265.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 4167/14, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre la proposta de modificació del Decret

115/200, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes

a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i

solidaritat internacional, DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1331.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

condemna de l’actitud del Govern de les Illes Balears i de

reprovació de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1313-1315.

Compareixences

RGE núm. 11134/13, de la Sra. Maria Teresa Torrent

Pallicer, delegada territorial d’Educació de Menorca, per tal de

defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per

a l’acció del Govern, DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1164-

1165, 1169-1170, 1172 i 1173.

RGE núm. 1960/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre l’informe d’avaluació intermedi del Pla

d’igualtat, DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1278-1279 i 1283.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es

modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió

d’emergències de les Illes Balears, DS núm. 83 (19 de juny),

pàg. 1351.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a institucions pel bilingüisme a l’Administració de

Justícia, DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1066-1065.

RGE núm. 7542/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a rebuig al Projecte de llei per a la racionalització i

sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 67 (19 de

febrer), pàg. 1101-1102.

RGE núm. 8361/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a “serveis especials” a funcionaris interins, DS núm. 70 (12 de

març), pàg. 1149.

RGE núm. 8430/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei policial d’atenció al turista, DS núm. 69 (5 de març),

pàg. 1130-1131 i 1132-1133.

RGE núm. 9436/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a desconcentració de l’administració autonòmica, DS núm. 73

(9 d’abril), pàg. 1214-1215.

RGE núm. 9668/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1251-1252.

RGE núm. 14833/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a abolició de la figura de l’alou, DS núm. 79 (21 de maig), pàg.

1293-1294.
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RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears, DS

núm. 79 (21 de maig), pàg. 1299-1300.

RGE núm. 1468/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, sobre les discrepàncies en relació amb el

requeriment d’inconstitucionalitat que va fer l’Estat al Decret

Llei 2/2013, DS núm. 82 (11 de juny), pàg. 1342-1343 i 1346-

1347.

RGE núm. 1498/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a privilegis retributius, 

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1226-1227.

RGE núm. 1725/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retirada del projecte que acaba amb la justícia

universal, DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1269-1270.

RGE núm. 2223/14, relativa a programació educativa i

infantil en anglès, DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1319-1320.

RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei de funció pública, DS núm. 91 (12 de

novembre), pàg. 1464. 

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 457/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, per tal d’explicar la proposta de modificació de la

Llei d’emergències que, via disposició final, modifica també la

Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,

DS núm. 69 (5 de març), pàg. 1142.

D’altres

Mandat marc, aprovada per la ponència constituïda en el si

de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals d’acord

amb la Resolució de Presidència reguladora del procediment

per a l’aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de

22 de setembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1184-1186 i 1189.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA  (Grup Parlamentari

MÉS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8430/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei policial d’atenció al turista, DS núm. 69 (5 de març),

pàg. 1131-1132.

RGE núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a independència del Consell Consultiu, DS núm. 69 (85

de març), pàg. 1134-1135.

RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització de l’Advocacia de la CAIB, DS núm. 69

(85 de març), pàg. 1138-1139.

RGE núm. 8169/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

agilitació del procediment d’autorització per a la compra per

estrangers no comunitaris d’habitatges, DS núm. 86 (24 de

setembre), pàg. 1387-1388.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 457/14, de la consellera d’Administracions

Públiques, per tal d’explicar la proposta de modificació de la

Llei d’emergències que, via disposició final, modifica també la

Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,

DS núm. 69 (5 de març), pàg. 1141.

RGE núm. 8006/14, de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut,

vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant tota la VI

legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son Espases i

l’adjudicació de la concessió per a la construcció de l’Hospital

Universitari de Son Espases, DS núm. 86 (24 de setembre),

pàg. 1390-1391.

RGE núm. 8007/14, de la Sra. Catalina Cirer i Adrover,

batllessa de l’Ajuntament de Palma durant la VI legislatura,

sobre l’adquisició del solar de Son Espases i l’adjudicació de

la concessió per a la construcció de l’Hospital Universitari de

Son Espases, DS núm. 86 (24 de setembre), pàg. 1390-1391.

RGE núm. 8008/14, de la Sra. Aina Castillo i Ferrer,

consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

durant la VI legislatura, sobre l’adquisició del solar de Son

Espases i l’adjudicació de la concessió per a la construcció de

l’Hospital Universitari de Son Espases, DS núm. 86 (24 de

setembre), pàg. 1390-1391.

Compareixences

RGE núm. 7957/13, del vicepresident i conseller de

Presidència, sobre el projecte del Govern en matèria de

cooperació i desenvolupament, DS núm. 66 (12 de febrer), pàg.

10775-1076 i 1082-1083.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4011/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a constitució del Consell Assessor de Continguts i de

Programes, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1304-1305.

RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a informatius IB3, DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg.

1400-402.

RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al suport als familiars de les víctimes de la repressió

franquista, DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1381-1382. 

RGE núm. 8173/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a víctimes del franquisme, DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg.

1422-1424.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 9436/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a desconcentració de l’administració autonòmica, DS núm. 73

(9 d’abril), pàg. 1213-1214.

VERAMENDI I MESTRE, CARLOS LUIS (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 7265/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a certificat de resident dos després de la seva reimplantació, DS

núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1406-1408.
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MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE PRESIDÈNCIA,

ANTONIO GÓMEZ I PÉREZ

Compareixences

RGE núm. 7957/13, sobre el projecte del Govern en matèria

de cooperació i desenvolupament, DS núm. 66 (12 de febrer),

pàg. 1074-1075, 1080-1082 i 1085-1086.

CONSELLER D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT,

JOAQUÍN GARCÍA I MARTÍNEZ

Preguntes

RGE núm. 14740/13, relativa a reestructuració i redimensió

de la plantilla del personal de cada ens públic, DS núm. 67 (19

de febrer), pàg. 1092-1093 i 1094-1095.

RGE núm. 14742/13, relativa a reestructuració del sector

públic instrumental, DS num. 67 (19 de febrer), pàg. 1096.

RGE núm. 14743/13, relativa a reestructuració del sector

públic instrumental 2, DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1097-

1098 i 1099-1100.

CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,

MARIA NÚRIA RIERA I MARTOS

Preguntes

RGE núm. 3866/11, relativa a convocatòria i selecció de

personal directiu de l’EPRTVIB, DS núm. 80 (28 de maig),

pàg. 1310-1311.

RGE núm. 9379/13, sobre treballadors públics, DS núm. 68 (26

de febrer), pàg. 1111-1113 i 1113-1114.

RGE núm. 9380/13, sobre treballadors públics 2, DS núm.

68 (26 de febrer), pàg.1115 i 1115-1116.

RGE núm. 9381/13, relativa a duplicitats administratives i

competencials, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1117 i 1118.

RGE núm. 11310/13, relativa a consultes de secretaris i

interventors municipals, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119-

1120 i 1121-1122.

RGE núm. 11311/13, relativa a drets lingüístics dels balears

catalanoparlants, DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119-1120

i -1121-1122.

Compareixences

RGE núm. 1468/14, sobre les discrepàncies en relació amb

el requeriment d’inconstitucionalitat que va fer l’Estat al Decret

Llei 2/2013, DS núm. 82 (11 de juny), pàg. 1338-1339, 1344-

1345 i 1347.

RGE núm. 1960/14, sobre l’informe d’avaluació intermedi

del Pla d’igualtat, DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1274-1278,

1281-1283 i 1284.

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,

JOSÉ MANUEL LAFUENTE I MIR

Compareixences

RGE núm. 8844/14, sobre les línies d’actuació de la

consellera en la nova etapa, DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg.

1438-1442, 1448-1450 i 1452-1453.

RGE núm. 8935/14, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1438-1442, 1448-1450 i

1452-1453.

ALTS CÀRRECS

DELEGADA TERRITO RIAL D ’EDU CACIÓ DE

MENORCA, MARIA TERESA TORRENT PALLICER

Compareixences

RGE núm. 11134/13, per tal de defensar la seva idoneïtat al

càrrec, així com el seu projecte per a l’acció del Govern, DS

núm. 71 (19 de març), pàg. 1162-1164, 1168-1169 i 1173-

1174.

TEMÀTIC

- A -

Administració 

autonòmica

baixes IT empleats públics

DS núm. 92 (19 de novembre), pàg. 1473.

desconcentració

DS núm. 73 (9 d’abril), pàg. 1212.

duplicitats

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1116.

de Justícia, bilingüisme

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1064.

perifèrica de l’Estat

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1150.

Advocacia de la CAIB

DS núm.69 (5 de març), pàg. 1137.

AFA, subvencions

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1263.

Aforament

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1374.

Agència Balear de Notícies (ABN)

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1155.

Ajuntaments, secretaris i interventors municipals

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119.

Alcaldes, elecció directa

DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1414.

Alou, abolició

DS núm. 79 (21 de maig), pàg. 1290.
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Autodeterminació, dret

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1218.

Avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals,

dictamen Consell Consultiu

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062.

- C -

Cambra de representació dels territoris i nacions

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1218.

Centre BIT a Alaior

DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1174.

Competències autonòmiques i locals 

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1370.

Compilació de Dret Civil de les Illes Balears

DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1458.

Consell 

Consultiu

DS núm.69 (5 de març), pàg. 1133.

Econòmic i Social

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1249.

Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, reprovació

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1311.

Conselleria d’Administracions Públiques

línies d’actuació

DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1438.

directrius generals de l’acció de govern

DS núm. 90 (29 d’octubre), pàg. 1438.

Cooperació

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062.

DS núm. 66 (12 de febrer), pàg. 1074.

Criminalitat

DS núm. 78 (14 de maig), pàg. 1284.

- D -

Decret 115/2010

DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1331.

Decret Llei 2/2013

DS núm. 82 (11 de juny), pàg. 1338.

Desenvolupament

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1062.

DS núm. 66 (12 de febrer), pàg. 1074.

Dret civil i penal, inviolabilitat

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 137.

Drets lingüístics 

dels balears catalanoparlants

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1119.

i administració perifèrica de l’Estat

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1150.

- E -

Emergències

DS núm. 83 (19 de juny), pàg. 1350.

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Consell Assessor de Continguts i de Programes

DS núm. 79 (21 de maig), pàg. 1301.

convocatòria i selecció de personal directiu

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1310.

Mandat marc

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1182.

- F -

Funcionaris interins

paga extra Nadal 2012

DS núm. 72 (2 d’abril), pàg. 1191.

“serveis especials”

DS núm. 70 (12 de març), pàg. 1146

Fundacions, finançament

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1258.

- G -

Govern, actitud

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1311.

- H -

Habitatges, compra

DS núm. 86 (24 setembre), pàg. 1386.

Hospital Son Espases

DS núm. 86 (24 setembre), pàg. 1389.

- I -

IB3

informatius

DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1398.

programació educativa i infantil en anglès

DS núm. 80 (28 de maig), pàg. 1318.

Igualtat, pla

DS núm. 78/ (14 de maig), pàg. 1274.
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Informació, portal d’accés

DS núm. 76 (29 d’abril), pàg. 1246.

Indult

DS núm. 75 (23 d’abril), pàg. 1237.

- J -

Justícia universal, retirada del projecte

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1267.

Jutjats 

centralització

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1064.

d’Eivissa

DS núm. 84 (10 de setembre), pàg. 1358.

de pau

manteniment

DS núm. 84 (10 de setembre), pàg. 1361.

vigència

DS núm. 84 (10 de setembre), pàg. 1361.

taxes, eliminació

DS núm. 92 (19 de novembre), pàg. 1470.

- L -

Llei 

d’emergències

DS núm.69 (5 de març), pàg. 1141.

de funció pública

DS núm. 91 (12 de novembre), pàg. 1462.

Llengua catalana, requisit

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1103.

- M -

Memòria històrica

DS núm. 79 (21 de maig), pàg. 1295.

- P -

Partits 

judicials

DS núm. 65 (5 de febrer), pàg. 1067.

polítics, finançament

DS núm. 77 (7 de maig), pàg. 1258.

Personal, reestructuració i redimensió

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1122.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1122.

Projecte de llei 

de seguretat privada

DS núm. 75 (23 d’abril), pàg. 1234.

per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració

local

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1100.

Prospeccions petrolieres

DS núm. 81 (4 de juny), pàg. 1326.

- R -

Rei, inviolabilitat i irresponsabilitat

DS núm. 73 (9 d’abril), pàg. 1207.

Resident, certificat

DS núm. 87 (1 d’octubre), pàg. 1403.

Retribucions, privilegis

DS núm. 74 (15 d’abril), pàg. 1223.

- S -

Scala (cas), retorn de diners

DS núm. 73 (9 d’abril), pàg. 1202.

 Sector públic instrumental, reestructuració

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1095 i 1097.

Servei policial

DS núm.69 (5 de març), pàg. 1130.

- T -

Torrent Pallicer, Maria Teresa

DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1162.

DS núm. 71 (19 de març), pàg. 1174.

Treballadors públics

DS núm. 67 (19 de febrer), pàg. 1090.

DS núm. 68 (26 de febrer), pàg. 1110 i 1114.

Tribunal Suprem, Sentència 18/06/2014

DS núm. 89 (22 d’octubre), pàg. 1430.

- V -

Víctimes 

del franquisme

DS núm. 88 (8 d’octubre), pàg. 1419.

de la repressió

DS núm. 85 (17 de setembre), pàg. 1379.
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