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MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció del secretari o secretària 
DS núm. 35, pàg. 572.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència
i participació.
DS núm. 42, pàg. 706-714.

Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es
modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 752-767.

Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.
DS núm. 36, pàg. 588-591.

De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de
les corregudes de toros a les Illes Balears.
DS núm. 46, pàg. 770-780.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears.
DS núm. 51, pàg. 830-843.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 6654/16, relativa a millores en atenció als
pacients en els aeroports.
DS núm. 32, pàg. 532-535.

RGE núm. 10465/16, relativa a dret de vot de les persones
amb diversitat funcional.
DS núm. 32, pàg. 535-540.

RGE núm. 11176/16, relativa a finançament dels partits
polítics i les seves fundacions.
DS núm. 33, pàg. 544-548.

RGE núm. 11251/16, relativa a la derogació de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
DS núm. 33, pàg. 548-553.

RGE núm. 11342/16, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa.
DS núm. 34, pàg. 556-563.

RGE núm. 11466/16, relativa a derogació de a Llei de
l’indult.
DS núm. 34, pàg. 563-569.

RGE núm. 11810/16, relativa a jura civil de la bandera
espanyola.

DS núm. 35, pàg. 579-584.

RGE núm. 12565/16, relativa a impuls de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
DS núm. 39, pàg. 662-666.

RGE núm. 14761/16, relativa a establir un sistema de
beques per als aspirants de les illes d’Eivissa, Formentera
i Menorca que es desplacin a Mallorca per realitzar el curs
bàsic de policia local.
DS núm. 39, pàg. 666-669.

RGE núm. 15238/16, relativa a rebuig de la violència i dels
atacs contra la llibertat d’expressió.
DS núm. 40, pàg. 672-678.

RGE núm. 16090/16, relativa a creació d’una trobada
permanent de coordinació de l’acció exterior a les Illes
Balears.
DS núm. 40, pàg. 678-681.

RGE núm. 3226/17, relativa a falta d’efectius de forces i
cossos de seguretat de l’Estat que pateixen les nostres illes.
DS núm. 44, pàg. 744-749.

RGE núm. 3883/17, relativa a participació telemàtica.
DS núm. 44, pàg. 736-744.

RGE núm. 3958/17, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.
DS núm. 40, pàg. 681-685.

RGE núm. 4254/17, relatives a clàusules sòl, jutjats i
entitats financeres.
DS núm. 47, pàg. 784-791.

RGE núm. 4944/17, relativa a creació d’una ponència de
reforma de l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament.
DS núm. 47, pàg. 791-795.

RGE núm. 5184/17, relativa a modificació dels requisits
dels permís de conduir motocicletes exigits en els accessos
a cursos bàsics de capacitació com a policia local a través de
l’EBAP i per torn lliure.
DS núm. 50, pàg. 816-819.

RGE núm. 5369/17, relativa a lluita contra l’ocupació
il·legal d’habitatges.
DS núm. 48, pàg. 798-804.

RGE núm. 5412/17, relativa a cobertura del servei
d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears
a l’illa de Formentera.
DS núm. 50, pàg. 819-824.

RGE núm. 5848/17, relativa a privatització del Registre
Civil.
DS núm. 52, pàg. 846-850.
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RGE núm. 7915/17, relativa a publicació dels informes de
la Intervenció General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
DS núm. 49, pàg. 808-812.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de
diferents ajuntaments de Mallorca.
DS núm. 35, pàg. 572-574.

RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, alcaldesa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes.
DS núm. 35, pàg. 574-579.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa.
DS núm. 50, pàg. 824-827.

COMPAREIXENCES

Compareixences relatives a l’objecte d’estudi de la
Ponència en relació amb la composició del Ple del Consell
Insular de Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez,
secretari habilitat nacional del Consell Insular de
Formentera i professor associat a Dret Administratiu de la
Universitat de les Illes Balears, i del Sr. Avel·lí Blasco i
Esteve, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat
de les Illes Balears.
DS núm. 37, pàg. 594-620.

RGE núm. 11525/16, del Sr. Evelio Antich Verdera, delegat
en funcions del Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre possibles incompliments dels protocols
d’actuació en casos de violències masclistes.
DS núm. 33, pàg. 544.

RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre
els contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner.
DS núm. 38, pàg. 624-645.

RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el
contracte del FOGAIBA sobre avaluació del compliment
d’indicadors del Pla de desenvolupament rural, PDR.
DS núm. 38, pàg. 645-658.

RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en
matèria de transparència i sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà, d’acord amb el
programa polític del Govern, en les noves àrees de
responsabilitat atribuïdes a la Conselleria de Presidència
pel Decret 9/2017, de 7 d’abril.
DS núm. 43, pàg. 718-733.

RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per
informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en
compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir
els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia.
DS núm. 41, pàg. 688-702.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials

de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 589 i 590.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 533-534.

RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 537.

RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 545. 

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 551.

RGE núm. 11342/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 556-557.

RGE núm. 11466/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 563-564.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 582.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 674.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
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d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 680.

RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de
l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 747.

RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 737-738.

RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 683.

RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 784, 789-790 i 790.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
793.

RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 817.

RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a lluita
contra l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 48, pàg. 800-
801.

RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 821.

RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 49, pàg. 810-811.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de diferents
ajuntaments de Mallorca, DS núm. 35, pàg. 573.

RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, alcaldesa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 578.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 824-825.

Compareixences
RGE núm. 4595/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
629-630 i 640.

RGE núm. 4596/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els contractes
atorgats per la seva conselleria a les empreses vinculades al Sr.

Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte del FOGAIBA
sobre avaluació del compliment d’indicadors del Pla de
desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 663.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 618 i 620.

RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
634-635 i 642-643.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es

modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 758 i 762.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 833 i 835.

Compareixences
RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per

informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 695.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de

les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
774.

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

Compareixences
RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de

Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS
núm. 43, pàg. 724.
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CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 533.

RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 546.

RGE núm. 11466/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 564-565 i 569.

RGE núm. 12565/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
664-665.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 679-680.

RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 682.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
792.

RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a lluita
contra l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 48, pàg. 799.

RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
privatització del Registre Civil, DS núm. 52, pàg. 848.

RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 49, pàg. 808-809 i 812.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de diferents
ajuntaments de Mallorca, DS núm. 35, pàg. 573.

RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, alcaldessa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 576-
577.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 825.

Compareixences
RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de

Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del

Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS
núm. 43, pàg. 721-723 i 729-730.

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 603-604.

Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència
en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 617 i 619.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 709-710 i 712.

Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es
modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 759-760 i 762.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 834-835, 836 i
840.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 534-535.

RGE núm. 11342/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 557-558 i 562.

RGE núm. 11466/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 565-566.

RGE núm. 12565/16,  del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
663.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 679.

RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 739-740.
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RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 683.

RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 786.

RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
privatització del Registre Civil, DS núm. 52, pàg. 846-847.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de diferents
ajuntaments de Mallorca, DS núm. 35, pàg. 574.

RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, batlessa d’Alaior, per tal d’informar sobre la llicència
d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres dies a una
societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 575-576.

Compareixences
RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de

Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS
núm. 43, pàg. 726-727 i 732.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per

informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 696-697.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 820-
821.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es

modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 755.

De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de
les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
772-773, 778.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials

de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 589-590 i 591.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials

de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 589 i 590-591.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de
l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 748.

RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 736-737,
741 i 741-743.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per

informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 691-692 i 699-700.

FERRÀ I TERRASA, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de

la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 834.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

privatització del Registre Civil, DS núm. 52, pàg. 848-849 i
850.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 11342/16, dels grup parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
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Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 560-561.

RGE núm. 11466/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 567.

RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a lluita
contra l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 48, pàg. 798-
799 i 802-803.

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 604-605.

Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència
en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 617.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de

les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
773-774.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 532-533 i 535.

RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 537-538.

RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 544-
545 i 547.

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 548-
549 i 553.

RGE núm. 11342/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 556, 561 i 562.

RGE núm. 11466/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 563 i 568-569.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 579-580 i 584.

RGE núm. 12565/16,  del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
662-663.

RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 668.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 675.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 680.

RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 684.

RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 788.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
791-792 i 794-795.

RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 818.

RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 823.

RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 49, pàg. 808 i 811-812.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de diferents
ajuntaments de Mallorca, DS núm. 35, pàg. 574.

RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, alcaldesa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 578.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 824.

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 605.
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Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència
en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 617.

RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, DS núm. 43, pàg.
725 i 731.

RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per
informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 694.

GARAU I SALAS, JAUME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a lluita
contra l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 48, pàg. 801-
802 i 803.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
627-628 i 638-639.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11342/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 561.

RGE núm. 11466/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 568.

Compareixences
RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de

Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS
núm. 43, pàg. 726 i 731.

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

Compareixences
RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
628-629 i 639.

RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS
núm. 43, pàg. 723-724 i 730-731.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es

modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 756-757 i 761-762 i 762.

De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de
les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
771-772 i 775-776, 776, 778, 779.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de

la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 832 i 835.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 538.

RGE núm. 11342/16, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 558-559.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 580-581.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 672 i 676-677.

RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de
l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 745-
746.

RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 740-741.
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RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 785-786, 790.

RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 817.

RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 821-
822.

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 602-603 i 608.

Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència
en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 616.

RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 647-
648, 649.

MARÍ I MARÍ, MARIA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 666-667 i 668.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 708- 709 i 712.

Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es
modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 753-755 i 760.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 830-831 i 835.

Compareixences

RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
631-633 i 641-642.

RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 655.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 533.

RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 536 i 539-540.

RGE núm. 11466/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de
l’indult, DS núm. 34, pàg. 566-567.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 581.

RGE núm. 12565/16,  del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
665.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 680.

RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 681-682 i 684-685 i 685.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
792-793.

RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 817.

RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
privatització del Registre Civil, DS núm. 52, pàg. 848.

RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 49, pàg. 810.

Sol·licituds de compareixença
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RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, alcaldesa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 577-
578.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es

modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 755-756, 760-761 i 766.

Compareixences
RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
630-631 i 640-641.

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

Mesa de la comissió
Elecció del secretari o secretària, DS núm. 35, pàg. 572.

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 707 i 711.

Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es
modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 759, 762 i 766.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 546-
547.

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 550-
551.

RGE núm. 11342/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, DS
núm. 34, pàg. 559-560.

RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 667.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 673-674 i 678.

RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de

l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 746-747.
RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 738-739 i
743-744.

RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relatives a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 787, 790.

RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a lluita
contra l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 48, pàg. 800.

RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 822.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de diferents
ajuntaments de Mallorca, DS núm. 35, pàg. 572-573.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 825-826.

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 603 i 608.

Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència
en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 616-617.

RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 651,
652.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes

Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 536-537 i 540.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
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Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 710, 711, 712 i 713.

Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 589 i 591.

De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de
les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
771 i 775.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 707-708 i 711.

Proposicions no de llei
RGE núm. 12565/16,  del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
663-664.

RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 667.

Compareixences
RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per

informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 693-694.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 706- 707 i 710-711.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 549-
550.

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

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 588-589 i 590.

De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de
les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
772 i 776.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 832-833, 836 i
838.

Compareixences
RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per

informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 693 i 700-701.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 816-817 i 818.

RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
privatització del Registre Civil, DS núm. 52, pàg. 846 i 849-
850.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears per introduir mesures de transparència i
participació, DS núm. 42, pàg. 708.

Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 589 i 590.

De la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de
les corregudes de toros a les Illes Balears, DS núm. 46, pàg.
770-771, 775 i 779.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 834, 838 i 840.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 534.

RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 539 i 540.
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RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 547.

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 551-
552.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 582-583.

RGE núm. 12565/16,  del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
662 i 666.

RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 667-668.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 674-675.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 678-679 i 681.

RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de
l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 747.

RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 741.

RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 683-684 i 685.

RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 787-788 i 791.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
794.

RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 818.

RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 822.

RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
privatització del Registre Civil, DS núm. 52, pàg. 849.

RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 49, pàg. 811 i 812.

Sol·licituds de compareixença

RGE núm. 12558/16, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’explicar les actuacions
duites a terme per la seva conselleria en l’exercici de les
competències d’interior i coordinació de les policies locals
davant les diferents trames de presumpta corrupció de diferents
ajuntaments de Mallorca, DS núm. 35, pàg. 573.

RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, alcaldesa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 578.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 826.

Compareixences
RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 653-
654, 654.

RGE núm. 5255/17 i 5373/17, de la consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre la línia política en matèria
de transparència i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, en les noves àrees de responsabilitat atribuïdes a la
Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS
núm. 43, pàg. 724-725 i 731.

RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per
informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 694.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials

de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears,
DS núm. 36, pàg. 588 i 590.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 545-
546 i 548. 

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 552-
553.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 583-584.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-033.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-033.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-035.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-035.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-039.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-039.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-039.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-040.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-040.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-044.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-044.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-040.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-047.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-047.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-050.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-050.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-052.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-049.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-049.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-035.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-035.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-050.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-038.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-043.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-043.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-041.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-036.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-033.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-033.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-035.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/AI-09-035.pdf#page=13


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex any  2017 13

RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 668.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 675-676.

RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de
l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 744-745
i 749.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
794.

RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits dels permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure, DS núm. 50,
pàg. 818.

RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 49, pàg. 809-810.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes

Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 826-827.

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 605.

RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 656-
658.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es

modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS
núm. 45, pàg. 752-753, 760 i 762.

Del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, DS núm. 51, pàg. 831 i 936.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els
aeroports, DS núm. 32, pàg. 534.

RGE núm. 10465/16, dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
DS núm. 32, pàg. 539.

RGE núm. 11176/16, dels grup parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels
partits polítics i les seves fundacions, DS núm. 33, pàg. 547.

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, DS núm. 33, pàg. 552.

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, DS núm.
35, pàg. 583.

RGE núm. 12565/16,  del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 39, pàg.
665.

RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a
Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local, DS núm.
39, pàg. 668.

RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de la violència i dels atacs contra la llibertat
d’expressió, DS núm. 40, pàg. 673, 677 i 678.

RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’una trobada permanent de coordinació de l’acció exterior a
les Illes Balears, DS núm. 40, pàg. 681.

RGE núm. 3226/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falta d’efectius de forces i cossos de seguretat de
l’Estat que pateixen les nostres illes, DS núm. 44, pàg. 748-
749.

RGE núm. 3883/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, DS núm. 44, pàg. 737 i 743.

RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, DS núm. 40, pàg. 684.

RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres,
DS núm. 47, pàg. 788-789 i 790.

RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per reduir l’aforament, DS núm. 47, pàg.
794.

RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a lluita
contra l’ocupació il·legal d’habitatges, DS núm. 48, pàg. 801.

RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cobertura del servei d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears a l’illa de Formentera, DS núm. 50, pàg. 819-
820, 823 i 823-824.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 3036/17, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i

Barenys, alcaldesa d’Alaior, per tal d’informar sobre la
llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior aprovada en tres
dies a una societat de la Sra. Sugrañes, DS núm. 35, pàg. 578-
579.

RGE núm. 3736/17, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm.8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa, DS núm. 50, pàg. 826.

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Ángel Narravo i Sánchez, secretari habilitat
nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat
a Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS
núm. 37, pàg. 605 i 609.

Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència
en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 618 i 620.

RGE núm. 4595/17 i 4632/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
633-634 i 642.

RGE núm. 4596/17 i 4783/17, del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 656.

RGE núm. 5506/17, de la consellera de Presidència, per
informar sobre el desenvolupament de les accions d’impuls
normatiu i d’execució de les polítiques LGTBI en compliment
de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg. 695-596.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ I MILTA

Compareixences
RGE núm. 4595/17 i 4632/17, per tal d’informar sobre els

contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, DS núm. 38, pàg.
624-627, 635-638 i 643-644.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Compareixences
RGE núm. 5255/17 i 5373/17, per tal d’informar sobre la

línia política en matèria de transparència i sobre les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà, d’acord amb
el programa polític del Govern, en les noves àrees de

responsabilitat atribuïdes a la Conselleria de Presidència pel
Decret 9/2017, de 7 d’abril, DS núm. 43, pàg. 718-721, 727-
729 i 732-733.

RGE núm. 5506/17, per informar sobre el desenvolupament
de les accions d’impuls normatiu i d’execució de les polítiques
LGTBI en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia, DS núm. 41, pàg.
688-691, 697-699 i 701-702.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I
PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Compareixences
RGE núm. 4596/17 i 4783/17, per tal d’informar sobre els

contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner i sobre el contracte
del FOGAIBA sobre avaluació del compliment d’indicadors
del Pla de desenvolupament rural, PDR, DS núm. 38, pàg. 645-
646, 648-649, 650-651, 651-652, 653, 654, 654-655, 656 i 658.

ALTRES CÀRRECS

SECRETARI HABILITAT NACIONAL DEL CONSELL
INSULAR DE FORMENTERA I PROFESSOR
ASSOCIAT DE DRET ADMINISTRATIU DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, ÁNGEL
NARRAVO I SÁNCHEZ

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera, DS núm. 37, pàg. 594-602, 606-608 i 609.

CATEDRÀTIC DE DRET ADMINISTRATIU DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, AVEL·LÍ
BLASCO I ESTEVE

Compareixences
Compareixença relativa a l’objecte d’estudi de la Ponència

en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de
Formentera del Sr. Avel·lí Blasco i Esteve, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de les Illes Balears, DS núm.
37, pàg. 610-616, 618-619, 619-620.

TEMÀTIC

- A -

Acció exterior
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DS núm. 40, pàg. 678.

Ajuntament Alaior
DS núm. 35, pàg. 574.

- B -

Beques desplaçament
DS núm. 39, pàg. 666.

- C -

Cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació
DS núm. 36, pàg. 588.

Clàusules sòl
DS núm. 47, pàg. 784.

Consell Insular de Formentera
DS núm. 37, pàg. 594.

Conselleria de Presidència
DS núm. 43, pàg. 718.

Constitució, modificació
DS núm. 34, pàg. 556.

Contractes 
FOGAIBA, PDR
DS núm. 38, 645
Jaume Garau Taberner
DS núm. 38, pàg. 624 i 645.

- D -

Dret civil, compilació
DS núm. 45, pàg. 753.

- E -

Estatut Autonomia
impuls
DS núm. 39, pàg. 662.
reforma
DS núm. 47, pàg. 791.

- F -

Forces i cossos de seguretat
DS núm. 44, pàg. 744.

- H -

Habitatges, ocupació il·legal
DS núm. 48, pàg. 798.

- I -

Intervenció General de la CAIB
DS núm. 49, pàg. 808.

- J -

Jura civil de bandera 
DS núm. 35, pàg. 579.

- L -

LGTBI, polítiques
DS núm. 41, pàg. 688.

Llei 
4/2013, 17 juliol, coordinació policies locals
DS núm. 51, pàg. 830.
7/2013, 26 novembre
DS núm. 40, pàg. 681.
20/2006, 15 desembre, municipal i règim local
DS núm. 42, pàg. 706.
de l’indult
DS núm. 34, pàg. 563.
de racionalització i sostenibilitat administració local
DS núm. 33, pàg. 548

Llibertat expressió
DS núm. 40, pàg. 672.

- P -

Pacients, atenció
DS núm. 32, pàg. 532.

 Participació telemàtica
DS núm. 44, pàg. 736.

Partits polítics, finançament
DS núm. 33, pàg. 544.

Policia local, permís conduir
DS núm. 50, pàg. 816.

Policies locals, corrupció
DS núm. 35, pàg. 572.

- R -

Règim Especial Balear (REB), reforma
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DS núm. 50, pàg. 824.

Registre civil
DS núm. 52, pàg. 846.

RTVIB
DS núm. 50, pàg. 819.

- T -

Toros, corregudes
DS núm. 46, pàg. 770. 

Transparència
DS núm. 43, pàg. 718.

- V -

Violència masclista, protocols d’actuació
DS núm. 33, pàg. 544.

Vot, dret
DS núm. 32, pàg. 535.
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