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ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de
la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
DS núm. 21, pàg. 362-368.

De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de modificació
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb mesures de
recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de la
funció publica.
DS núm. 16, pàg. 290-296.

De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de
Palma de Mallorca.
DS núm. 28, pàg. 468-475.

De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears.
DS núm. 30, pàg. 496-508.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 5529/15, relativa a la reforma de la Llei del
Tribunal Constitucional.
DS núm. 13, pàg. 234-242.

RGE núm. 6818/15, relativa a registre de contractes de la
CAIB amb les entitats no lucratives.
DS núm. 13, pàg. 242-246.

RGE núm. 889/16, relativa a la memòria anual en relació al
personal al servei de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 15, pàg. 270-273.

RGE núm. 892/16, relativa a ordres de funcions del
personal funcionari de l’administració autonòmica.
DS núm. 18, pàg. 318-320.

RGE núm. 893/16, relativa a indicadors de l’índex de
transparència autonòmica.
DS núm. 18, pàg. 320-325.

RGE núm. 1059/16, relativa a la prestació del servei postal
a les urbanitzacions de Ciutadella.
DS núm. 19, pàg. 330-335.

RGE núm. 2828/16, relativa a creació d’un tribunal
administratiu de recursos contractuals de les Illes Balears.
DS núm. 19, pàg. 335-340.

RGE núm. 3066/16, relativa a actuacions de modernització
de l’administració pública.
DS núm. 22, pàg. 374-379.

RGE núm. 4132/16, relativa a resolució del contracte del
Palau Can Saura.
DS núm. 22, pàg. 379-384.

RGE núm. 6736/16, relativa a cessió de la gestió de les
residències militats d’acció social i descans i residències
militars de descans de l’armada.
DS núm. 23, pàg. 390-394.

RGE núm. 7081/16, relativa a l’actual procés de negociació
del TTIP.
DS núm. 15, pàg. 273-285.

RGE núm. 7092/16, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 394-398.

RGE núm. 9179/16, relativa al nou jutjat contenciós
administratiu a Palma de Mallorca.
DS núm. 27, pàg. 458-459.

RGE núm. 9258/16, relativa a convocatòria i realització de
cursos de capacitació de policies locals per augmentar
significativament les persones que puguin accedir a cossos
o places de policia local.
DS núm. 27, pàg. 460-463.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del
Govern a les Illes Balears en funcions, per tal d’informar
sobre possibles incompliments dels protocols d’actuació en
casos de violència masclista.
DS núm. 27, pàg. 463-464.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume
Matas i Palou per casos de presumpta corrupció política.
DS núm. 29, pàg. 491-493.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 5578/15, del Sr. Juli Fuster i Culebras, director
general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de govern.
DS núm. 17, pàg. 302-315.

RGE núm. 543/16, del senador en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, Francesc Antich
i Oliver, per tal d’informar sobre les causes que han
motivat la seva incorporació al grup de senadors
d’Esquerra Republicana de Catalunya i com afectarà
aquesta decisió la seva activitat en el Senat.
DS núm. 14, pàg. 250-264.

RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria.
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DS núm. 24, pàg. 402-418.

RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona.
DS núm. 25, pàg. 422-434.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les
línies programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 438-454.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar 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. 24, pàg. 402-418.

RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr.
Lluís Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 29, pàg. 478-491.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard,
lletrat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume
Matas i Palou per casos de presumpta corrupció política.
DS núm. 31, pàg. 512-529.

ESCRITS DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS

RGE núm. 1584/12, RGE núm. 3186/13, RGE núm. 2313/14
i RGE núm. 2298/15, debat conjunt de les memòries sobre
l’estat, el funcionament i les necessitats del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears corresponents als
anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
DS núm. 20, pàg. 359.

RGE núm. 2755/16, debat de la Memòria sobre l’estat, el
funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015.
DS núm. 20, pàg. 346-359.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 363 i 366.

De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 498-499 i 503.

Proposicions no de llei
RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 271.

RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 333.

RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 338.

RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 378.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 382.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
392.

RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 275-
277 i 283-284.

RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials,
DS núm. 23, pàg. 394-395 i 397-398.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciosoadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 458.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg.
461.

Sol·licituts de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 463.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
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del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 492.

Compareixences
RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 259-260 i 263.

RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 349-350.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 443-444 i 452.

RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 29, pàg. 481-482 i 488.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 519-520 i 527.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 469 i 472.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 493.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de

modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb

mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 292 i 295.

De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 471 i 474.

Proposicions no de llei
RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 319.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 322.

Compareixences
RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal

d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria, DS
núm. 24, pàg. 409-410 i 417.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sob re 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. 24, pàg.
409-410 i 417.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 364-365 i 366.

De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 293-294 i 295.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5529/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei
del Tribunal Constitucional, DS núm. 13, pàg. 239-241.

RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 320.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 324.

RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 334-335.

RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 339.

RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 376.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 379-380 i 383-384.
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RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 397.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciósadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 459.

Compareixences
RGE núm. 5578/15, del Sr. Juli Fuster i Culebras, director

general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de govern, DS núm. 17, pàg. 309-
310 i 314.

RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 351-352 i 358-359.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 446-447 i 452-453.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 520-522 i 527-528.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 278-
279 i 284.

Sol·licituts de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 464.

Compareixences
RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 429-430 i 434.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5529/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei
del Tribunal Constitucional, DS núm. 13, pàg. 235-236 i 241-
242.

RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 244.

Compareixences
RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 427-428 i 433.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5529/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei
del Tribunal Constitucional, DS núm. 13, pàg. 238-239.

RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 244-245.

RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 378-379.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 382-383.

Compareixences
RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 350 i 358.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 363 i 366.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5529/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei
del Tribunal Constitucional, DS núm. 13, pàg. 234-235 i 241.

RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 245.

RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 272.

RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 319-320.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 322-323.
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RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 339.

RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 377.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 383.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
392.

RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 277-
278 i 284.

RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 396.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciósadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 459.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg.
461.

Sol·licituts de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 464.

Compareixences
RGE núm. 5578/15, del Sr. Juli Fuster i Culebras, director

general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de govern, DS núm. 17, pàg. 308 i
314.

RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 260-261 i 264.

RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 350-351 i 358.

RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria, DS
núm. 24, pàg. 410 i 417.

RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 428-429 i 433.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria iles 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. 26, pàg. 445 i 452.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sob re 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. 24, pàg.
410 i 417.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 520.

GARAU I SALAS, JAUME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 242 i 245-246.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
393.

GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 470-471 i 473.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 374 i 379.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 491,
492.

Compareixences
RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
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incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 258-259 i 263.

RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 29, pàg. 481 i 488.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 517-518 i 526.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5529/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei
del Tribunal Constitucional, DS núm. 13, pàg. 236-237.

RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 270-271 i 273.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de

l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 500-501 i 503-504.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 492.

Compareixences
RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 253-255 i 256-257.

RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 348-349 i 358.

RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 29, pàg. 479-481 i 487.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en

matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 518-519 i 526-527.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 331-332.

MAICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Compareixença
RGE núm. 5578/15, del Sr. Juli Fuster i Culebras, director

general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de govern, DS núm. 17, pàg. 308 i
314.

RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 427 i 433.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per
Menorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de

modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 293 i 295.

De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 468 i 472.

De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 501 i 504.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 330-331 i 335.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 492.

Compareixences
RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal

d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 29, pàg. 483-484 i 489.
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MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 471 i 474.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 362 i 365.

De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 290 i 294.

De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 468 i 472.

De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 496-497 i 501-502.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 492.

Compareixences
RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal

d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 29, pàg. 482-483 i 488-
489.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 319.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 321-322 i 324-325.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciósadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 458.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg.
461.

De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 498-497 i 502.

Sol·licituts de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 463.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 362-363 i 365-366.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 364 i 366.

De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 290-291 i 294.

De la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 28, pàg. 470 i 472-473.

De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 497-498 i 502.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de

modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 291-292 i 294.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 243-244.

RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 318-319 i 320.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 321 i 324-325.

RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 337-338.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 381.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
391.

RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 279-
281.

RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 395.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciósadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 458 i 459.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg.
460-461.

Sol·licituts de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 463.

Compareixences
RGE núm. 5578/15, del Sr. Juli Fuster i Culebras, director

general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de govern, DS núm. 17, pàg. 305-
307 i 313-314.

RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria, DS
núm. 24, pàg. 407-409 i 416.

RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 425-427 i 432-433.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 441-443 i 451.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sob re 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. 24, pàg.
407-409 i 416.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, de

modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de
la funció publica, DS núm. 16, pàg. 292 i 294.

Proposicions no de llei
RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 271.

RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 274-
275 i 283.

SEIJAS I PATIÑO, MARÍA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 21, pàg. 363 i 366.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5529/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei
del Tribunal Constitucional, DS núm. 13, pàg. 237-238.

RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 244.

RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 332-333.

RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 338.

RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 377-378.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 381-382.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
391.
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RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 395-396.

Compareixences
RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 349 i 358.

RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria, DS
núm. 24, pàg. 409 i 416.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 443 i 452.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar 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. 24, pàg.
409 i 416.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS)

Proposicions no de llei
RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 272.

RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 319.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 322.

RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 333-334.

RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 336 i 340.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
390-391, 393 i 394.

RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 281
i 284.

RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 396.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciósadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 458-459.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg. 460
i 462-463.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 464.

Compareixences
RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 260 i 264.

RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 428 i 433.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 443-445 i 452.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en
matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 520 i 527.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 272-273.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg.
462.

Compareixences
RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 261-262 i 264.
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RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria, DS
núm. 24, pàg. 411-412 i 417.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sob re 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. 24, pàg.
411-412 i 417.

RGE núm. 13545/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 29, pàg. 484-485 i 489-
490.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5950/16, de creació de

l’Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, DS
núm. 30, pàg. 499-500 i 503.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no
lucratives, DS núm. 13, pàg. 245.

RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la memòria anual en relació al personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 15, pàg. 272.

RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ordres de funcions del personal funcionari de l’administració
autonòmica, DS núm. 18, pàg. 320.

RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de l’índex de transparència autonòmica, DS núm.
18, pàg. 323-324.

RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la prestació del servei postal a les
urbanitzacions de Ciutadella, DS núm. 19, pàg. 334.

RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes
Balears, DS núm. 19, pàg. 336-337.

RGE núm. 3066/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de modernització de l’administració pública, DS
núm. 22, pàg. 374-375.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, DS núm.
22, pàg. 383.

RGE núm. 6736/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a cessió de
la gestió de les residències militats d’acció social i descans i
residències militars de descans de l’armada, DS núm. 23, pàg.
392.

RGE núm. 7081/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l’actual procés de negociació del TTIP, DS núm. 15, pàg. 281-
282.

RGE núm. 7092/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jutjats socials.
DS núm. 23, pàg. 396-397.

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al nou jutjat contenciósadministratiu a Palma de Mallorca, DS
núm. 27, pàg. 459.

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
convocatòria i realització de cursos de capacitació de policies
locals per augmentar significativament les persones que puguin
accedir a cossos o places de policia local, DS núm. 27, pàg.
461-462.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich, delegat del

Govern a les Illes Balears en funcions, sobre possibles
incompliments dels protocols d’actuació en casos de violència
masclista, DS núm. 27, pàg. 464.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra l’expresident
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou per
casos de presumpta corrupció política, DS núm. 29, pàg. 492-
493.

Compareixences
RGE núm. 5578/15, del Sr. Juli Fuster i Culebras, director

general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de
defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de govern, DS núm. 17, pàg. 308 i
314.

RGE núm. 543/16, del senador representant de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, per
tal d’informar sobre les causes que han motivat la seva
incorporació al grup de senadors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i com afectarà aquesta decisió la seva activitat en el
Senat, DS núm. 14, pàg. 261 i 264.

RGE núm. 2755/16, del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, debat de la Memòria sobre l’estat,
el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20,
pàg. 351.

RGE núm. 5742/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’explicar les línies programàtiques de la seva conselleria, DS
núm. 24, pàg. 410-411 i 417.

RGE núm. 5743/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb
l’IBDona, DS núm. 25, pàg. 429 i 433.

RGE núm. 5746/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’explicar les línies
programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 445-446 i 452.

RGE núm. 5980/16, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sob re 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. 24, pàg.
410-411 i 417.

RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, per
tal d’informar sobre la seva participació en les causes en
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matèria de corrupció política que romanen obertes contra
l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas
i Palou per casos de presumpta corrupció política, DS núm. 31,
pàg. 520.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Compareixences
RGE núm. 5742/16, per tal d’explicar les línies

programàtiques de la seva conselleria, DS núm. 24, pàg. 402-
407, 413-416 i 418.

RGE núm. 5743/16, per tal d’informar sobre les línies
programàtiques en relació amb l’IBDona, DS núm. 25, pàg.
422-425, 430-432 i 434.

RGE núm. 5980/16, per tal d’informar 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. 24, pàg. 402-407, 413-416 i 418.

RGE núm. 13545/16, per tal d’explicar les raons que han
motivat la destitució del Sr. Lluís Segura com a director de
l’Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 478-479, 485-487 i 490.

CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I
ESPORTS, RUTH MATEU I VINENT

Compareixences
RGE núm. 5746/16 i 5982/16, per tal d’explicar les línies

programàtiques de la seva conselleria i 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. 26, pàg. 438-441, 447-450 i 453-454.

ALTS CÀRRECS

SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, FRANCESC
ANTICH I OLIVER

Compareixença
RGE núm. 543/16, per tal d’informar sobre les causes que

han motivat la seva incorporació al grup de senadors
d’Esquerra Republicana de Catalunya i com afectarà aquesta
decisió la seva activitat en el Senat, DS núm. 14, pàg. 250-253,
255-256, 257-258, 262 263 i 264.

DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE
LES ILLES BALEARS, JULI FUSTER I CULEBRAS

Compareixença
RGE núm. 5578/15, per tal de defensar la seva idoneïtat al

càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció de
govern, DS núm. 17, pàg. 302-305, 310-313 i 315.

PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE LES ILLES BALEARS, ANTONI TERRASSA I
GARCÍA

Compareixença 
RGE núm. 2755/16, debat de la Memòria sobre l’estat, el

funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears corresponent al 2015, DS núm. 20, pàg.
346-348, 352- 359 i 359.

LLETRAT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS, LLUÍS J. SEGURA I GINARD)

Compareixença
RGE núm. 13585/16, per tal d’informar sobre la seva

participació en les causes en matèria de corrupció política que
romanen obertes contra l’expresident del Govern de les Illes
Balears Sr. Jaume Matas i Palou per casos de presumpta
corrupció política, DS núm. 31, pàg. 512-517, 522-525 i 528-
529.

TEMÀTIC

- A -

Administració pública
modernització
DS núm. 22, pàg. 374.

- C -

Conselleria de Presidència
DS núm. 24, pàg. 402.

Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
DS núm. 26, pàg. 438.

Contractes de la CAIB
registre
DS núm. 13, pàg. 242.

Corrupció política
DS núm. 29, pàg. 491.
DS núm. 31, pàg. 512.

- I -

IBDona
DS núm. 25, pàg. 422.
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Índex de transparència autonòmica
DS núm. 18, pàg. 320.

- J -

Jutjat contenciosoadministratiu a Palma
DS núm. 27, pàg. 458.

Jutjats socials
DS núm. 23, pàg. 394.

- L -

Llei
del Tribunal Constitucional
DS núm. 13, pàg. 234.
3/2007, de la funció pública de la CAIB

modificació
DS núm. 16, pàg. 290.
supressió disposició addicional
DS núm. 21, pàg. 362.

23/2006, de capitalitat de Palma de Mallorca
modificació
DS núm. 28, pàg. 468.

- O -

Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears
DS núm. 30, pàg. 496.

- P -

Palau Can Saura
DS núm. 22, pàg. 379.

Personal al servei de la CAIB
memòria anual
DS núm. 15, pàg. 270.

Personal funcionari al servei de la CAIB
ordres de funcions
DS núm. 18, pàg. 318.

Policies locals
cursos capacitació
DS núm. 27, pàg. 460.

- R -

Recursos contractuals
tribunal administratiu
DS núm. 19, pàg. 335.

Residències militars
gestió
DS núm. 23, pàg. 390.

- S -

Senadors
incorporació Esquerra Republicana de Catalunya
DS núm. 14, pàg. 250.

Servei de Salut 
director general
DS núm. 17, pàg. 302.

Servei postal
Ciutadella
DS núm. 19, pàg. 330.

- T -

TTIP
procés de negociació
DS núm. 14 (10 de febrer), pàg. 250.
DS núm. 15, pàg. 273.

Tribunal Superior de Justícia
memòria 2011, 2012, 2013 i 2014
DS núm. 20, pàg. 359.
memòria 2015
DS núm. 20, pàg. 346.

- V -

Violència masclista
protocol d’actuació
DS núm. 27, pàg. 463.
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