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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures
tributàries urgents.
DS núm. 20 (/20 de març), pàg. 414-421.

Del Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s’estableix
el règim en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures
administratives urgents en matèria de joc.
DS núm. 20 (20 de març), pàg. 421-424.
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 430.

Del Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures
tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 26 (12 de juny), pàg. 526-534.

Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013.
DS núm. 41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 798-928.

PREGUNTES

RGE núm. 5830/11, relativa a ingressos en IRPF.
DS núm. 19 (21 de febrer), pàg. 406-408.

RGE núm. 246/12, relativa a pagaments al tercer sector.
DS núm. 19 (21 de febrer), pàg. 408-409.

RGE núm. 570/12, relativa a calendari de pagaments del
deute del Govern amb els ajuntaments.
DS núm. 19 (21 de febrer), pàg. 410-411.

RGE núm. 1401/12, relativa a economia submergida i el
frau fiscal (I).
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 462-464.

RGE núm. 1402/12, relativa a economia submergida i el
frau fiscal (II).
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 465-466.

RGE núm. 1403/12, relativa a economia submergida i el
frau fiscal (III).
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 466-468.

RGE núm. 1404/12, relativa a oficines liquidadores.
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 468-470.

RGE núm. 2170/12, relativa a flexibilització de la jornada
i salaris de funcionaris.
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 486-491.

RGE núm. 2179/12, relativa a caiguda d'ingressos. 
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 491-494.

RGE núm. 2183/12, relativa a impost de patrimoni. 
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 494-496.

RGE núm. 2180/12, relativa a impost de transmissions
patrimonials. 
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 497-498.

RGE núm. 2181/12, relativa a recaptació addicional. 
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 498-499.

RGE núm. 2182/12, relativa a servei públic de salut. 
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 499-501.

RGE núm. 2184/12, relativa a ingressos per les mesures
impositives. 
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 501-504.

RGE núm. 2185/12, relativa a impost sobre hidrocarburs.
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 504-508.

RGE núm. 1501/12, relativa a inversió privada.
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 610-615.

RGE núm. 2186/12, 2187/12 i 2188/12, relatives a detreure
recursos (I i II) i a dèficit de recursos sanitaris.
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 616-621.

RGE núm. 2931/12, relativa a dinar en el restaurant
Tristán (I).
DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 652-653.

RGE núm. 2929/12, relativa a dinar en el restaurant
Tristán (II).
DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 653.

RGE núm. 2925/12, relativa a dinar en el restaurant
Tristán (VI).
DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 654-655.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4335/11, relativa a Consell financer interinsular.
DS núm. 18 (7 de febrer), pàg. 394-398.

RGE núm. 5844/11, relativa a accés, únicament per a
consultes, al SAP.
DS núm. 18 (7 de febrer), pàg. 398-401.

RGE núm. 346/12, relativa a elaboració d’un pla general de
lluita contra el frau fiscal.
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 430-434.

RGE núm. 944/12, relativa a l’aplicació de la
responsabilitat fiscal en la nova Llei de finançament dels
consells insulars.
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 434-439.

RGE núm. 2018/12, relativa a pagaments als ajuntaments.
DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 514-517.
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RGE núm. 2788/12, relativa a contra els pressuposts
generals de l'Estat. 
DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 517-521.

RGE núm. 3552/12, relativa a suport a l’objectiu del dèficit
públic d’un 1,5%.
DS núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 582-588.

RGE núm. 3899/12, relativa a reducció del dèficit públic.
DS núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 588-596.

RGE núm. 5939/12, relativa a liquidacions
complementàries de l’Impost de Transmissions
Patrimonials.
DS núm. 30 (9 d’octubre), pàg. 602-604.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1573/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre els compromisos
assolits al Consell de Política Fiscal.
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 439-440.

RGE núm. 2899/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre el deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 
DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 521-523.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1573/12 i 1594/11, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre els
compromisos assolits al Consell de Política Fiscal i les
mesures després del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 470-482.

RGE núm. 2749/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre el Pla de
sanejament i estabilitat.
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 621-634.

RGE núm. 7700/12, de la senadora en representació de les
Illes Balears, sobre el seu posicionament en relació amb els
pressuposts generals de l’Estat per a 2013.
DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 638-652.

Del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013.
DS núm. 33 (13 de novembre), pàg. 658-673.

Del conseller de Turisme i Esports sobre el Projecte de llei
RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
DS núm. 34 (14 de novembre), pàg. 678-687.

Del conseller de Salut, Família i Benestar Social sobre el
Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2013.
DS núm. 35 (14 de novembre), pàg. 690-702.

Del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre
el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013.
DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 706-720.

Del conseller d’Educació, Cultura i Universitats sobre el
Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2013.
DS núm. 37 (14 de novembre), pàg. 726-738.

Del conseller de Presidència sobre el Projecte de llei RGE
núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
DS núm. 38 (15 de novembre), pàg. 742-759.

Del conseller d’Administracions Públiques sobre el Projecte
de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 762-777.

Del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013.
DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 782-795.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 5814/11, informe 65/2011 sobre les magnituds
més significatives dels informes dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera, corresponents al període 2002-2007.
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 446-447.

RGE núm. 5995/11, informe 67/2011 agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponent a l'exercici del
2009.
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 447-450.

RGE núm. 810/12, informe 68/2012 sobre la despesa
d'assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de
Salut de les Illes Balears.
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 450-453.

RGE núm. 1585/12, informe 69/2012 del Compte general de
la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici
del 2010.
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 453-456.
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RGE núm. 2274/12, Memòria anual i liquidació del
pressupost de la Sindicatura de l’exercici 2011.
DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 538-541.

RGE núm. 3781/12, informe 70/2012 del Compte general de
la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010.
DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 541-546.

RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment
de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008.
DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 546-560.

RGE núm. 6168/12, informes 72, 73, 74 i 75/12, del Compte
Generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici 2009.
DS núm. 28 (25 de setembre), pàg. 566-570.

RGE núm. 6275/12, informe 76/12, sobre les magnituds més
significatives dels informes dels comptes generals de la UIB
del període 2005-2009.
DS núm. 28 (25 de setembre), pàg. 570-576.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILÓ I BENNÀSAR, LOURDES (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures

tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (12 de juny), pàg.
526-529 i 531.

Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 807, 808-809, 820, 821-823,
826 i 915-917.

Preguntes
RGE núm. 2170/12, relativa a flexibilització de la jornada

i salaris de funcionaris, DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 486-488
i 489-490.

RGE núm. 2179/12, relativa a caiguda d'ingressos, DS núm.
24 (15 de maig), pàg. 491-492 i 493.

RGE núm. 2183/12, relativa a impost de patrimoni, DS
núm. 24 (15 de maig), pàg. 494-495 i 496.

RGE núm. 2180/12, relativa a impost de transmissions
patrimonials, DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 497 i 498.

RGE núm. 2181/12, relativa a recaptació addicional, DS
núm. 24 (15 de maig), pàg. 498 i 499.

RGE núm. 2182/12, relativa a servei públic de salut, DS
núm. 24 (15 de maig), pàg. 499 i 500.

RGE núm. 2184/12, relativa a ingressos per les mesures
impositives, DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 501-502 i 503.

RGE núm. 2185/12, relativa a impost sobre hidrocarburs,
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 504-505 i 507. 

RGE núm. 2186/12, 2187/12 i 2188/12, relatives a detreure
recursos (I i II) i a dèficit de recursos sanitaris, DS núm. 31 (16
d’octubre), pàg. 616-617 i 619-220.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pagaments als ajuntaments, DS núm. 25 (22 de maig),
pàg. 514-515 i 516-517. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5814/11, informe 65/2011 sobre les magnituds

més significatives dels informes dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera, corresponents al període 2002-2007; RGE núm.
5995/11, informe 67/2011 agregat dels comptes generals de les
entitats locals corresponent a l'exercici del 2009; RGE núm.
810/12, informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència sanitària
amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears; i
RGE núm. 1585/12, informe 69/2012 del Compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici del
2010; DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 455.

Compareixences
Del conseller de Presidència sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS núm. 38 (15
de novembre), pàg. 747-749 i 755-756.

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARÍA

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 841.

Compareixences
Del conseller d’Educació, Cultura i Universitats sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 37 (14 de novembre), pàg. 732-733 i 737.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 840, 844-845, 848-849, 852-
854, 856-857, 871, 874, 878-879, 884-885, 887-888.

Preguntes
RGE núm. 5830/11, relativa a ingressos en IRPF, DS núm.

19 (21 de febrer), pàg. 406 i 407.
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BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 851-852, 855-856, 864-865,
867-868.

Preguntes
RGE núm. 570/12, relativa a calendari de pagaments del

deute del Govern amb els ajuntaments, DS núm. 19 (21 de
febrer), pàg. 410.

Compareixences
Del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 33 (13 de novembre), pàg.
663-664.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Compareixences
RGE núm. 1573/12 i 1594/11, del vicepresident Econòmic,

de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre els compromisos
assolits al Consell de Política Fiscal i les mesures després del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, DS núm. 23 (24
d'abril), pàg. 474-475 i 479-480.

Del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 36 (14 de novembre), pàg.
787-788 i 793.

BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 903.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2788/12, del Grup parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a contra els pressuposts generals de
l'Estat, DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 519-520.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures

tributàries urgents, DS núm. 20 (20 de març), pàg. 416-417 i
419-420.

Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 799-800, 804-805 i 814-815.

Preguntes
RGE núm. 1401/12, relativa a economia submergida i el

frau fiscal (I), DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 462 i 463-464.
RGE núm. 1402/12, relativa a economia submergida i el

frau fiscal (II), DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 465 i 466.
RGE núm. 1403/12, relativa a economia submergida i el

frau fiscal (III), DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 466-467 i 468.
RGE núm. 1404/12, relativa a oficines liquidadores, DS

núm. 23 (24 d'abril), pàg. 468-469 i 470.

Proposicions no de llei
RGE núm. 346/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a elaboració d’un pla general de lluita contra el frau fiscal, DS
núm. 21 (27 de març), pàg. 431-432.

RGE núm. 944/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a l’aplicació de la responsabilitat
fiscal en la nova Llei de finançament dels consells insulars, DS
núm. 21 (27 de març), pàg. 436-437.

RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció del dèficit públic, DS núm. 29 (2 d’octubre),
pàg. 588-590 i 594-595.

RGE núm. 5939/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a liquidacions complementàries de l’Impost de Transmissions
Patrimonials, DS núm. 30 (9 d’octubre), pàg. 602-603.

SolAlicituds de compareixença 
RGE núm. 1573/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació sobre els compromisos assolits al
Consell de Política Fiscal, DS núm. 21 (27 de març), pàg. 439-
440.

RGE núm. 2899/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre el deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 25 (22 de
maig), pàg. 521-522.

Compareixences
RGE núm. 1573/12 i 1594/11, del vicepresident Econòmic,

de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre els compromisos
assolits al Consell de Política Fiscal i les mesures després del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, DS núm. 23 (24
d'abril), pàg. 472-474 i 478-479.

RGE núm. 2749/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre el Pla de sanejament
i estabilitat, DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 623-624 i 630-
632.

RGE núm. 7700/12, de la senadora en representació de les
Illes Balears, sobre el seu posicionament en relació amb els
pressuposts generals de l’Estat per a 2013, DS núm. 32 (30
d’octubre), pàg. 642-643 i 648-649.

Del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 33 (13 de novembre), pàg.
662 i 669-670.
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Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 2274/12, Memòria anual i liquidació del

pressupost de la Sindicatura de l’exercici 2001, DS núm. 27 (18
de setembre), pàg. 540.

RGE núm. 3781/12, informe 70/2012 del Compte general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 545.

RGE núm. 6168/12, informes 72, 73, 74 i 75/12, del
Compte Generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici 2009, DS núm.
28 (25 de setembre), pàg. 569.

RGE núm. 6275/12, informe 76/12, sobre les magnituds
més significatives dels informes dels comptes generals de la
UIB del període 2005-2009, DS núm. 28 (25 de setembre), pàg.
571-572, 574-575 i 576.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Compareixença RGE núm. 2749/12, del

vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, sobre el Pla de sanejament i estabilitat, DS núm.
31 (16 d’octubre), pàg. 626.

En relació amb la Compareixença RGE núm. 7700/12, de
la senadora en representació de les Illes Balears, sobre el seu
posicionament en relació amb els pressuposts generals de
l’Estat per a 2013, DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 651.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 871, 872-873, 877-878.

Compareixences
Del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 36 (14 de novembre), pàg.
785-787 i 792-793.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 873, 882-883, 886-887.

BOSCH I ACARRETA, LOURDES (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 835.

Compareixences
Del conseller de Turisme i Esports sobre el Projecte de llei

RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS núm. 34 (14
de novembre), pàg. 682-683 i 686.

CAMPS I BUENAVENTURA, ANTONI (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4335/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Consell financer interinsular, DS núm. 18 (7 de
febrer), pàg. 395-396.

CAMPS I CASASNOVAS, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures

tributàries urgents, DS núm. 20 (20 de març), pàg. 417-418 i
420-421.

Del Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s’estableix
el règim en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives
urgents en matèria de joc, DS núm. 20 (20 de març), pàg. 422
i 423.

Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 802-804, 806-807, 808, 813-
814, 816-817.

Proposicions no de llei
RGE núm. 346/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a elaboració d’un pla general de lluita contra el frau fiscal, DS
núm. 21 (27 de març), pàg. 430-432 i 433-434.

RGE núm. 3552/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l’objectiu del dèficit públic d’un 1,5%, DS
núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 582-583 i 587-588.

RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció del dèficit públic, DS núm. 29 (2 d’octubre),
pàg. 595.

RGE núm. 5939/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a liquidacions complementàries de l’Impost de Transmissions
Patrimonials, DS núm. 30 (9 d’octubre), pàg. 602 i 603-604.

SolAlicituds de compareixença 
RGE núm. 1573/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació sobre els compromisos assolits al
Consell de Política Fiscal, DS núm. 21 (27 de març), pàg. 440.

RGE núm. 2899/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre el deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 25 (22 de
maig), pàg. 522.
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Compareixences
RGE núm. 1573/12 i 1594/11, del vicepresident Econòmic,

de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre els compromisos
assolits al Consell de Política Fiscal i les mesures després del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, DS núm. 23 (24
d'abril), pàg. 475-476 i 480-481.

RGE núm. 2749/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre el Pla de sanejament
i estabilitat, DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 626-628 i 633-
634.

RGE núm. 7700/12, de la senadora en representació de les
Illes Balears, sobre el seu posicionament en relació amb els
pressuposts generals de l’Estat per a 2013, DS núm. 32 (30
d’octubre), pàg. 643-645 i 649-650.

Del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 33 (13 de novembre), pàg.
666-667 i 671-672.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5814/11, informe 65/2011 sobre les magnituds

més significatives dels informes dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera, corresponents al període 2002-2007; RGE núm.
5995/11, informe 67/2011 agregat dels comptes generals de les
entitats locals corresponent a l'exercici del 2009; RGE núm.
810/12, informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència sanitària
amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears; i
RGE núm. 1585/12, informe 69/2012 del Compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici del
2010; DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 455-456.

RGE núm. 2274/12, Memòria anual i liquidació del
pressupost de la Sindicatura de l’exercici 2001, DS núm. 27 (18
de setembre), pàg. 541.

RGE núm. 3781/12, informe 70/2012 del Compte general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 546.

RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment
de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 551-553 i
554-555.

RGE núm. 6168/12, informes 72, 73, 74 i 75/12, del
Compte Generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici 2009, DS núm.
28 (25 de setembre), pàg. 569-570.

RGE núm. 6275/12, informe 76/12, sobre les magnituds
més significatives dels informes dels comptes generals de la
UIB del període 2005-2009, DS núm. 28 (25 de setembre), pàg.
572 i 573-574.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 3899/12,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció del dèficit
públic, DS núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 590.

CARBONERO I MALBERTI, JAUME (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
Del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre

el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013,
DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 712-713 i 717-718.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s’estableix

el règim en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives
urgents en matèria de joc, DS núm. 20 (/20 de març), pàg. 421-
422 i 423.

Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 898-899.

Compareixences
Del conseller d’Administracions Públiques sobre el Projecte

de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 36 (14 de novembre), pàg. 767-769 i 774.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1501/12, relativa a inversió privada, DS núm. 31

(16 d’octubre), pàg. 610-611 i 613-614.
RGE núm. 2931/12, relativa a dinar en el restaurant Tristán

(I), DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 652 i 653.
RGE núm. 2929/12, relativa a dinar en el restaurant Tristán

(II), DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 653.
RGE núm. 2925/12, relativa a dinar en el restaurant Tristán

(VI), DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 654.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3552/12, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport a l’objectiu del dèficit públic d’un 1,5%, DS
núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 583-586.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment

de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 548, 550 i
551.
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DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 920-923 i 926.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 865-867, 869-870.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5844/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a accés, únicament per a consultes, al SAP, DS núm.
18 (7 de febrer), pàg. 399-400.

RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció del dèficit públic, DS núm. 29 (2 d’octubre),
pàg. 592-593.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
Del conseller de Presidència sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS núm. 38 (15
de novembre), pàg. 751-753 i 757-758.

MARÍ I FERRER, MARÍA VIRTUDES (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pagaments als ajuntaments, DS núm. 25 (22 de maig),
pàg. 515-516.

Compareixences
Del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre

el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013,
DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 713-715 i 718-719.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 841, 842-843, 844, 847-848.

MARTÍ I BALLESTER, JOSÉ GABRIEL (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 837-838.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 820, 823-824, 826-827, 895-
896 i 899-900.

Proposicions no de llei
RGE núm. 346/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a elaboració d’un pla general de lluita contra el frau fiscal, DS
núm. 21 (27 de març), pàg. 432-433.

RGE núm. 944/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a l’aplicació de la responsabilitat
fiscal en la nova Llei de finançament dels consells insulars, DS
núm. 21 (27 de març), pàg. 434-436 i 438-439.

SolAlicituds de compareixença 
RGE núm. 1573/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació sobre els compromisos assolits al
Consell de Política Fiscal, DS núm. 21 (27 de març), pàg. 439.

Compareixences
Del conseller de Presidència sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS núm. 38 (15
de novembre), pàg. 749-751 i 756-757.

Del conseller d’Administracions Públiques sobre el Projecte
de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 36 (14 de novembre), pàg. 769-770 i 774-775.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures

tributàries urgents, DS núm. 20 (/20 de març), pàg. 414-416 i
418-419.

Del Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s’estableix
el règim en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives
urgents en matèria de joc, DS núm. 20 (/20 de març), pàg. 422.

Del Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures
tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (12 de juny), pàg.
529 i 531-532.
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Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 800-802, 805-806, 807-808,
809, 811-813, 815-816, 817, 819, 834, 836-837, 838, 862, 865,
869.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4335/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Consell financer interinsular, DS núm. 18 (7 de
febrer), pàg. 395.

RGE núm. 5844/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accés, únicament per a consultes, al SAP, DS núm.
18 (7 de febrer), pàg. 398-399.

RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagaments als ajuntaments, DS núm. 25 (22 de maig),
pàg. 515. 

RGE núm. 2788/12, del Grup parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a contra els pressuposts generals de
l'Estat, DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 517-518 i 520-521.

RGE núm. 3552/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l’objectiu del dèficit públic d’un 1,5%, DS
núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 586-587.

RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció del dèficit públic, DS núm. 29 (2 d’octubre),
pàg. 590-592 i 593-594.

RGE núm. 5939/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a liquidacions complementàries de l’Impost de Transmissions
Patrimonials, DS núm. 30 (9 d’octubre), pàg. 603.

SolAlicitud de compareixences
RGE núm. 2899/12, del vicepresident econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre el deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 25 (22 de
maig), pàg. 521.

Compareixences
RGE núm. 2749/12, del vicepresident econòmic, de

Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre el Pla de sanejament
i estabilitat, DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 624-626 i 632-
633.

RGE núm. 7700/12, de la senadora en representació de les
Illes Balears, sobre el seu posicionament en relació amb els
pressuposts generals de l’Estat per a 2013, DS núm. 32 (30
d’octubre), pàg. 640-641 i 647-648.

Del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 33 (13 de novembre), pàg.
664-665 i 671.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5814/11, informe 65/2011 sobre les magnituds

més significatives dels informes dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera, corresponents al període 2002-2007; RGE núm.
5995/11, informe 67/2011 agregat dels comptes generals de les
entitats locals corresponent a l'exercici del 2009; RGE núm.
810/12, informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència sanitària
amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears; i
RGE núm. 1585/12, informe 69/2012 del Compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici del
2010; DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 455.

RGE núm. 2274/12, Memòria anual i liquidació del
pressupost de la Sindicatura de l’exercici 2001, DS núm. 27 (18
de setembre), pàg. 540.

RGE núm. 3781/12, informe 70/2012 del Compte general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 545 i
546.

RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment
de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 548, 554,
555, 558-559.

RGE núm. 6168/12, informes 72, 73, 74 i 75/12, del
Compte Generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici 2009, DS núm.
28 (25 de setembre), pàg. 569.

RGE núm. 6275/12, informe 76/12, sobre les magnituds
més significatives dels informes dels comptes generals de la
UIB del període 2005-2009, DS núm. 28 (25 de setembre), pàg.
572, 575 i 576.

MERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures

tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (12 de juny), pàg.
530-531 i 532-533.

Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 862.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 923.

Compareixences
Del conseller de Salut, Família i Benestar Social sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 35 (14 de novembre), pàg. 695.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 246/12, relativa a pagaments al tercer sector, DS

núm. 19 (21 de febrer), pàg. 408 i 409.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 5844/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a accés, únicament per a consultes, al SAP, DS núm.
18 (7 de febrer), pàg. 398 i 400.

Compareixences
Del conseller de Turisme i Esports sobre el Projecte de llei

RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS núm. 34 (14
de novembre), pàg. 681-682 i 686.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 908-910 i 913-914.

Compareixences
Del conseller de Salut, Família i Benestar Social sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 35 (14 de novembre), pàg. 698-699 i 701.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Diputat no adscrit)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 896-897, 900-901, 907-908,
912-913, 919-920 i 925.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 885-886 i 888.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4335/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Consell financer interinsular, DS núm. 18 (7 de
febrer), pàg. 394-395 i 396-397.

RGE núm. 2788/12, del Grup parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a contra els pressuposts generals de
l'Estat, DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 518-519.

Compareixences
Del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 33 (13 de novembre), pàg.
662-663.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 897-898 i 901-902.

Compareixences
Del conseller d’Administracions Públiques sobre el Projecte

de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 36 (14 de novembre), pàg. 770-772 i 775-776.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 840.

Compareixences
Del conseller d’Educació, Cultura i Universitats sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 37 (14 de novembre), pàg. 730-732 i 736-737.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 820, 824-826, 827-828.

Proposicions no de llei
RGE núm. 944/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a l’aplicació de la responsabilitat
fiscal en la nova Llei de finançament dels consells insulars, DS
núm. 21 (27 de març), pàg. 437-438.

Compareixences
Del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2013, DS núm. 36 (14 de novembre), pàg.
788-789 i 793-794.
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SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 834, 835-836, 837, 838, 862,
863-864.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 903, 906-907, 911-912, 917-
919 i 923-925.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 854-855 i 858.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 903, 904-906 i 910-911.

Compareixences
Del conseller de Salut, Família i Benestar Social sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, DS
núm. 35 (14 de novembre), pàg. 695-696 i 700-701.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei de RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013, DS núm.
41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 845-847 i 849-850.

VERAMENDI I MESTRE, CARLOS L. (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (11, 12
i 13 de desembre de 2012), pàg. 871, 874-877, 879-880.

Escrits de la Sindicatura
RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment

de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 548-549,
556-558 i 560.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
JOSÉ SIMÓN GORNÉS I HACHERO

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 762-767, 772-
774 i 776-777.

CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
ORDENACIÓ, GABRIEL COMPANY I BAUZÁ

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 706-712, 715-
717 i 719-720.

CONSELLER D’EDUCACIÓ,  CULTURA I
UNIVERSITATS, RAFAEL A. BOSCH I SANS

Preguntes
RGE núm. 2931/12, relativa a dinar en el restaurant Tristán

(I), DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 653.
RGE núm. 2929/12, relativa a dinar en el restaurant Tristán

(II), DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 653.
RGE núm. 2925/12, relativa a dinar en el restaurant Tristán

(VI), DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 654 i 655.

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 37 (14 de novembre), pàg. 726-730, 733-
736 i 737-738.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 38 (15 de novembre), pàg. 742-757, 753-
755 i 758-759.
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CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, MARTÍ SANSALONI I OLIVER

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 35 (14 de novembre), pàg. 690-694, 696-
698, 699-700, 701 i 702.

CONSELLER DE TURISME I ESPORTS, CARLOS
DELGADO I TRUYOLS

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 34 (14 de novembre), pàg. 678-680, 683-
685 i 687.

VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ, JOSÉ IGNACIO
AGUILÓ I FUSTER

Preguntes
RGE núm. 5830/11, relativa a ingressos en IRPF, DS núm.

19 (21 de febrer), pàg. 406-407 I 408.
RGE núm. 246/12, relativa a pagaments al tercer sector, DS

núm. 19 (21 de febrer), pàg. 409.
RGE núm. 570/12, relativa a calendari de pagaments del

deute del Govern amb els ajuntaments, DS núm. 19 (21 de
febrer), pàg. 410 i 411.

RGE núm. 1401/12, relativa a economia submergida i el
frau fiscal (I), DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 463 i 464.

RGE núm. 1402/12, relativa a economia submergida i el
frau fiscal (II), DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 465 i 466.

RGE núm. 1403/12, relativa a economia submergida i el
frau fiscal (III), DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 467 i 468.

RGE núm. 1404/12, relativa a oficines liquidadores, DS
núm. 23 (24 d'abril), pàg. 469 i 470.

RGE núm. 1501/12, relativa a inversió privada, DS núm. 31
(16 d’octubre), pàg. 611-613 i 614-615.

RGE núm. 2170/12, relativa a flexibilització de la jornada
i salaris de funcionaris, DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 488-489
i 490-491.

RGE núm. 2179/12, relativa a caiguda d'ingressos, DS núm.
24 (15 de maig), pàg. 492-493 i 493.

RGE núm. 2183/12, relativa a impost de patrimoni, DS
núm. 24 (15 de maig), pàg. 495 i 496.

RGE núm. 2180/12, relativa a impost de transmissions
patrimonials, DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 497 i 498.

RGE núm. 2181/12, relativa a recaptació addicional, DS
núm. 24 (15 de maig), pàg. 499.

RGE núm. 2182/12, relativa a servei públic de salut, DS
núm. 24 (15 de maig), pàg. 500 i 501.

RGE núm. 2184/12, relativa a ingressos per les mesures
impositives, DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 502-503 i 504.

RGE núm. 2185/12, relativa a impost sobre hidrocarburs,
DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 506-507 i 508.

RGE núm. 2186/12, 2187/12 i 2188/12, relatives a detreure
recursos (I i II) i a dèficit de recursos sanitaris, DS núm. 31 (16
d’octubre), pàg. 618-619 i 620-221.

Compareixences
RGE núm. 1573/12 i 1594/11, sobre els compromisos

assolits al Consell de Política Fiscal i les mesures després del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, DS núm. 23 (24
d'abril), pàg. 470-472, 476-478 i 481-482.

RGE núm. 2749/12, sobre el Pla de sanejament i estabilitat,
S núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 621-622, 628-630 i 634.

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 33 (13 de novembre), pàg. 658-661, 667-
669 i 672-673.

MEMBRES DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

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

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5814/11, informe 65/2011 sobre les magnituds

més significatives dels informes dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera, corresponents al període 2002-2007, DS núm. 22
(3 d’abril), pàg. 446-447.

RGE núm. 5995/11, informe 67/2011 agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponent a l'exercici del 2009,
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 447-448.

RGE núm. 810/12, informe 68/2012 sobre la despesa
d'assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de
les Illes Balears, DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 450-451.

RGE núm. 1585/12, informe 69/2012 del Compte general
de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici
del 2010, DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 454 i 456.

RGE núm. 2274/12, Memòria anual i liquidació del
pressupost de la Sindicatura de l’exercici 2001, DS núm. 27 (18
de setembre), pàg. 538-540 i 541.

RGE núm. 3781/12, informe 70/2012 del Compte general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 541-542.

RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment
de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 546-547 i
549.

RGE núm. 6168/12, informes 72, 73, 74 i 75/12, del
Compte Generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici 2009, DS núm.
28 (25 de setembre), pàg. 566-569 i 570.

RGE núm. 6275/12, informe 76/12, sobre les magnituds
més significatives dels informes dels comptes generals de la
UIB del període 2005-2009, DS núm. 28 (25 de setembre), pàg.
570-571 i 572-573.
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SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES, MATIES
TUGORES I FERRER

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5995/11, informe 67/2011 agregat dels comptes

generals de les entitats locals corresponent a l'exercici del 2009,
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 448-450.

RGE núm. 5938/12, informe 71/2012 sobre el procediment
de contractació de la jardinera de l’Empresa Funerària
Municipal, SA, de l’Ajuntament de Palma, corresponent a
l’exercici 2008, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 547 i 549-
450.

SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES,
BERNAT SALVÀ I ALLOZA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 810/12, informe 68/2012 sobre la despesa

d'assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de
les Illes Balears, DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 451-453.

RGE núm. 3781/12, informe 70/2012 del Compte general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010, DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 542-545
i 543.

D'ALTRES CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS,
MANUEL RUIZ I RIVERO

Compareixences
Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 782-785, 789-
790 i 794-795.

DIRECTOR GENERAL DE PRESSUPOSTS I
FINANÇAMENT, ANTONI COSTA I COSTA

Compareixences
RGE núm. 2749/12, del vicepresident econòmic, de

Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre el Pla de sanejament
i estabilitat, DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 630.

SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LES ILLES
BALEARS, MARIA ANTÒNIA GARAU I JUAN

Compareixences
RGE núm. 7700/12, sobre el seu posicionament en relació

amb els pressuposts generals de l’Estat per a 2013, DS núm. 32
(30 d’octubre), pàg. 638-640, 645-647 i 650-652.

TEMÀTIC

- A -

Ajuntaments (vegeu Deute amb els —)

Assistència sanitària (vegeu Despesa d’—)

- C -

Compte general 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 541.
dels consells insulars
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 446.
 DS núm. 28 (25 de setembre), pàg. 566.
de les entitats locals
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 447.
de la Universitat
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 453. 
DS núm. 28 (25 de setembre), pàg. 570.

Consell 
financer interinsular
DS núm. 18 (7 de febrer), pàg. 394.
de Política Fiscal
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 439.
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 470.

Consells insulars (vegeu Compte general dels —)

- D -

Dèficit 
de la comunitat
DS núm. 26 (12 de juny), pàg. 526.
públic
DS núm. 29 (2 d’octubre), pàg. 582 i 588.

Despesa d’assistència sanitària
DS núm. 22 (3 d’abril), pàg. 450.

Deute 
amb els ajuntaments
DS núm. 19 (21 de febrer), pàg. 410.
De la comunitat autònoma de les Illes Balears
 DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 521.

Dinar al Restaurant Tristán
DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 652-655.
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- E -

Empresa funerària municipal, SA
DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 546.

Entitats locals (vegeu Compte general de les —)

- F -

Frau fiscal
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 430.
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 462-466.

Funcionaris (vegeu Jornada dels — i Salaris dels —)

- H -

Hidrocarburs (vegeu Impost sobre —)

- I -

Impost 
sobre hidrocarburs
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 504.
de patrimoni
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 494.
de transmissions patrimonials
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 497.
DS núm. 30 (9 d’octubre), pàg. 602.

Ingressos 
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 491.
en IRPF
DS núm. 19 (21 de febrer), pàg. 406.
per mesures impositives
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 501.

Inversió privada
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 610.

IRPF (vegeu Ingressos en —)

- J -

Joc
DS núm. 20 (/20 de març), pàg. 421.

Jornada dels funcionaris
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 486.

- L -

Llei de finançament de consells insulars
DS núm. 21 (27 de març), pàg. 434.

-M -

Mesures tributàries urgents
DS núm. 20 (/20 de març), pàg. 414.

- O -

Oficines liquidadores
DS núm. 23 (24 d'abril), pàg. 468.

- P -

Pagaments 
als ajuntaments
 DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 514.
al tercer sector
DS núm. 19 (21 de febrer), pàg. 408.

Patrimoni (vegeu Impost de —)

Pla de sanejament i estabilitat
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 621.

Pressuposts generals 
de la CAIB 2013
DS núm. 33 (13 de novembre), pàg. 658.
DS núm. 34 (14 de novembre), pàg. 678.
DS núm. 35 (14 de novembre), pàg. 690.
DS núm. 36 (14 de novembre), pàg. 706.
DS núm. 37 (14 de novembre), pàg. 726.
DS núm. 38 (15 de novembre), pàg. 742.
DS núm. 39 (15 de novembre), pàg. 762.
DS núm. 40 (15 de novembre), pàg. 782.
DS núm. 41 (11, 12 i 13 de desembre), pàg. 798-928.
de l’Estat
 DS núm. 25 (22 de maig), pàg. 517.
DS núm. 32 (30 d’octubre), pàg. 638.

- R -

Recaptació addicional
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 498.

Recursos
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 616.
sanitaris
DS núm. 31 (16 d’octubre), pàg. 616.

- S -

Salaris dels funcionaris
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 486.

SAP
DS núm. 18 (7 de febrer), pàg. 398.
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Servei públic de Salut
 DS núm. 24 (15 de maig), pàg. 499.

Sindicatura de Comptes
DS núm. 27 (18 de setembre), pàg. 538.

- T -

Tercer sector (vegeu Pagaments al —)

Transmissions patrimonials (vegeu Impost de —)

Tristán (vegeu Dinar al Restaurant —)

- U -

Universitat (vegeu Compte general de la —)
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