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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la

Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, de modificació

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

Radiotelevisió de les Illes Balears.

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 162-168.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4282/15, relativa a participació telemàtica dels

diputats i de les diputades a les comissions permanents del

Parlament.

DS núm. 2 (11 de setembre), pàg. 6-13.

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari M ÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament.

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 98-102.

RGE núm. 4343/15, relativa a la Llei Orgànica de seguretat

ciutadana.

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 18-23.

RGE núm. 4360/15, relativa a desplegament de l’article

85.3 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

DS núm. 2 (11 de setembre), pàg. 6-13.

RGE núm. 4531/15, relativa a modificació de la Llei 7/2013,

de règim jurídic d’instalAlació, accés i exercici d’activitats

a les Illes Balears.

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 23-30.

RGE núm. 5090/15, relativa a rebuig a la concessió de la

nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears.

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 102-108.

RGE núm. 5095/15, relativa a aplicació de la Llei estatal

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 146-154.

RGE núm. 5347/15, relativa a la carpeta ciutadana.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 146-154.

RGE núm. 5349/15, relativa a procediments de participació

ciutadana.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 146-154.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 5555/15, de la delegada del Govern, Sra. Maria

Teresa Palmer Tous, per tal d'informar sobre els recursos

humans i materials destinats per part del Ministeri de

Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona d'Eivissa, així

com les actuacions de supervisió i/o inspecció que s'hagin

pogut fer per part del ministeri.

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 108-111.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb

el programa polític del Govern; i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria.

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 34-52.

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de d’Hisenda

i Administracions Públiques, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern; i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a administracions públiques.

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 114-138.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític

del Govern; i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a transparència i participació.

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 78-95.

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

per tal d’informar de la seva activitat al Senat amb relació

a diversos temes.

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 174-209.

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar.

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 58-74.

ESCRITS DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS

RGE núm. 6422/15, debat de la M emòria de la Fiscalia de

les Illes Balears de l’any 2015.

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 214-231.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-001.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-003.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-012.pdf#page=2
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 164 i 166.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 101.

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 104-105.

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 149-151.

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 144.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 156.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 109.

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 40 i

50.

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

124-125.

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 177-179,

190-191, 198-199 i 206-207.

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 64.

RGE núm. 6422/15, del Fiscal Superior, debat de la

Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2015

(exercici 2014). DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 220-221.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 146-147 i 152-154.

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 145.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 157.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Compareixences

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 65-67 i 73-74.

CAMPS I ORFILA, M ARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 151-152.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 157.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

131-132 i 136-137.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg.

87-88 i 94.

RGE núm. 6422/15, del Fiscal Superior, debat de la

Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2015

(exercici 2014). DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 227-229

i 230.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-012.pdf#page=2
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COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 165 i 167.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 99 i 102.

FONT I BARCELÓ, JAUM E (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 162-163 i 165-166.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 101-102.

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 105.

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 150-151 i 153.

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 144.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 156.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 109-110.

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 40-42

i 50-51.

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

126-128 i 135-136.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg.

85-86 i 93.

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 64 i 71-72.

RGE núm. 6422/15, del Fiscal Superior, debat de la

Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2015

(exercici 2014). DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 223-224

i 225.

FONT I MARBÁN, PATRICIA (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 144-145.

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 105.

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 151.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 156.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 110.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

129.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 86

i 93.

RGE núm. 6422/15, del Fiscal Superior, debat de la

Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2015

(exercici 2014). DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 225 i 226.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-009.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-007.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-004.pdf#page=2
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GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 38-39

i 49-50.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 163-164 i 166.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 179-181,

191-192, 199-201 i 207.

RGE núm. 6422/15, del Fiscal Superior, debat de la

Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2015

(exercici 2014). DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 216-217

i 218.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 103 i 107-

108.

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 147-148.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 109.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

118-120 i 133-134.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg.

82-83 i 91-92.

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 62-63 i 70.

MAICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 100 i 102.

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 104.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 108 i 109.

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 39-40

i 50.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 84

i 92.

RGE núm. 6422/15, del Fiscal Superior, debat de la

Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2015

(exercici 2014). DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 219 i 220.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per

Menorca)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 164-165 i 167.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 98-99 i 102.

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 42-43

i 51.

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 175-177,

189-190 i 197-198.

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 64-65 i 72.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

122-123 i 134-135.

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 181-182,

192, 201 i 207.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 99-100 i 102.

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 142-143

i 146.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 154-155 i 157-158.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 148-149.

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 144.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediments de participació ciutadana. DS núm. 9 (28

d’octubre), pàg. 155.

Compareixences

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 63-64 i 71.

SUREDA I M ARTÍ, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS)

Compareixences

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 182.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 163 i 166.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 106-107.

RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la carpeta ciutadana. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 145.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 110-111.

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 44-45

i 51-52.

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb
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diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 184-185,

193, 202-203 i 208.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens

De modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. DS núm. 10

(11 de novembre), pàg. 165.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l’aforament. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 102 i 103.

RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans

de les Illes Balears. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 106.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 5555/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, sobre els recursos humans i materials destinats per part

del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri. DS núm. 7 (14

d’octubre), pàg. 110.

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 43-44

i 51.

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

130.

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6  (7 d’octubre), pàg.

86-87 i 94.

RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 182-184,

192-193, 201-202 i 208.

RGE núm. 5577/15, del director dels Serveis d’Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS

núm. 5 (30 de setembre), pàg. 65 i 72-73.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, MARC ISAAC PONS

I PONS

Compareixences

RGE núm. 4205/15 i 4300/15, del conseller de Presidència,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern; i sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria. DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 34-37,

45-49 i 52.

CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA

I CULTURA, ESPERANÇA CAMPS I BARBER

Compareixences

RGE núm. 4213/15 i 4295/15, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a transparència i participació. DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg.

78-82, 89-91 i 94-95.

CONSELLERA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4299/15, de la consellera de

d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a administracions públiques. DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg.

114-118, 120-122, 123-124, 125-126, 128-129, 131, 132-133

i 137-138.

ALTS CÀRRECS

D IR E C T O R  D E L  SE R V E IS  D ’IN F O R M A C IÓ

TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS, FRANCISCO

FERNÁNDEZ TERRÉS

Compareixença

RGE núm. 5577/15, per tal de defensar la seva idoneïtat al

càrrec i el projecte que pensa desenvolupar. DS núm. 5 (30 de

setembre), pàg. 58-62, 67-70 i 74.
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SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, JOSÉ RAMÓN

BAUZÁ DÍAZ

Compareixença

RGE núm. 4986/15, per tal d’informar de la seva activitat

al Senat amb relació amb diversos temes. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 174-175, 185-189 i 193-195.

SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT

AUTÒNOM A DE LES ILLES BALEARS, FRANCESC

ANTICH I OLIVER

Compareixença

RGE núm. 4986/15, per tal d’informar de la seva activitat

al Senat amb relació amb diversos temes. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 195-197, 203-206 i 208-209.

FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES ILLES

BALEARS, BARTOMEU BARCELÓ OLIVER

Compareixença

RGE núm. 6422/15, debat de la Memòria de la Fiscalia de

les Illes Balears de l’any 2015 (exercici 2014). DS núm. 12 (25

de novembre), pàg. 214-216, 217-220, 222, 224-227 i 229-231.

TEMÀTIC

- A - 

Aforament

eliminació

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 102.

- C- 

Carpeta ciutadana

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 142.

Conselleria 

d’Hisenda i Administracions Públiques

DS núm. 8  (21 d’octubre), pàg. 114.

de Participació, Transparència i Cultura

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 78.

de Presidència

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 34.

- F -

Fernández Terrés, Francisco

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 58.

Fiscalia de les Illes Balears 

Memòria de l’any 2015

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 214.

- J - 

Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 108.

- L -

Llei

Orgànica de seguretat ciutadana

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 18.

de modificació Llei 15/2010, de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 162.

de règim jurídic d’instalAlació, accés i exercici

d’activitats de les Illes Balears (modificació)

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 23.

de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 146

- N -

Nacionalitat catalana

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 103.

- P -

Participació 

ciutadana

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 154.

telemàtica dels diputats

DS núm. 2 (11 de setembre), pàg. 6.

- R - 

Reglament del Parlament

DS núm. 2 (11 de setembre), pàg. 6.

- S - 

Senadors

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 174.
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