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ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació
de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular de les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 930-934.

De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació
de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i
simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 934-944.

De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de
les Illes Balears.
DS núm. 61, pàg. 972-976.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 67, pàg. 1054-1068.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 9557/17, relativa a manifestació contra el
terrorisme fonamentalista.
DS núm. 53, pàg. 854-858.

RGE núm. 9559/17, relativa a actualització dels
complements d’indemnització per residència i implantació
de compensació econòmica de suport a la mobilitat
geogràfica per als empleats públics estatals de les Illes
Balears.
DS núm. 53, pàg. 858-862.

RGE núm. 14857/17, relativa a sistema de gestió processal
comú a l’administració de justícia
DS núm. 54, pàg. 866-871.

RGE núm. 17041/17, relativa a alliberament dels presos
polítics i un procés electoral net.
DS núm. 54, pàg. 871-879.

RGE núm. 2786/18, relativa a major transparència i
comunicació en el treball parlamentari.
DS núm. 59, pàg. 948-952.

RGE núm. 3100/18, relativa a l’execució del projecte del
centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de
Menorca a s’Enclusa.
DS núm. 64, pàg. 1018-1022.

RGE núm. 3113/18, relativa a millorar la seguretat
ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un model propi
de policia.
DS núm. 64, pàg. 1022-1026.

RGE núm. 3183/18, relativa a revisió de les funcions i els
serveis que en matèria d’artesania poden ser objecte de
traspàs al Consell Insular de Menorca.
DS núm. 65, pàg. 1030-1033.

RGE núm. 3432/18, relativa a aplicació de la metodologia
BIM a l’obra pública.
DS núm. 65, pàg. 1034-1038.

COMPAREIXENCES

Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del
Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i del
Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret Penal
de la Universitat de València, amb l’objecte que exposin el
seu parer respecte la reforma de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears pel que fa a la supressió de l’aforament dels
diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i
membres del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 56, pàg. 890-902.

Del Sr. Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret
Constitucional de la Universitat de les Illes Balears i
conseller i expresident del Consell Consultiu, i del Sr.
Gabriel Garcias i Planas, professor titular de Dret Penal de
la Universitat de les Illes Balears i president de l’Acadèmia
de la Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, i del
Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret Processal de
la Universitat de les Illes Balears, amb l’objecte que exposin
el seu parer respecte la reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears pel que fa a la supressió de l’aforament
dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes
Balears i membres del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 57, pàg. 908-926.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament
i de règim intern de l’Oficina. 
DS núm. 60, pàg. 956-968.

RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la
recent modificació de la Relació de Llocs de Feina i
requisits per accedir a la plaça d’interventor. 
DS núm. 62, pàg. 980-996.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la
gestió realitzada a les darreres proves d’accés a diverses
places del cos d’auxiliars administratius de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 
DS núm. 63, pàg. 1000-1015.

D’ALTRES ESCRITS
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Informe 111/2015, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, de la fiscalització de la comptabilitat electoral de
les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015.
DS núm. 55, pàg. 882-886.

Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència
relativa al projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears.
DS núm. 66, pàg. 1042-1050.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 987-989 i
994-995.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1009-1010 i 1014-1015.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1033.

RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública. DS núm. 65,
pàg. 1034-1035 i 1037-1038.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca relativa, a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1031.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930-931.

De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de
modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 935
i 939.

De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 973.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1056 i 1058.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 854-855 i 858.

RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 860.

RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de gestió
processal comú a l’administració de justícia DS núm. 54, pàg.
867-868 i 871.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 876-877.

RGE núm. 2786/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a major
transparència i comunicació en el treball parlamentari. DS núm.
59, pàg. 949.

RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1020.

RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,  relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1024.

RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca relativa, a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1032-1033.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 898.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
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l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 898.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 917.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 917.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 917.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 960-961 i 966.

RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 985-986 i
993.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1007 i 1013.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015. DS núm. 55, pàg. 883.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1021-1022.

RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública. DS núm. 65,
pàg. 1037.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la

fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015.  DS núm. 55, pàg. 882-
883.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de

modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 938
i 939.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 857.

RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema de gestió processal comú a l’administració de
justícia DS núm. 54, pàg. 870.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 873-874 i 879.

RGE núm. 2786/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a major
transparència i comunicació en el treball parlamentari. DS núm.
59, pàg. 950-951.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015.  DS núm. 55, pàg. 885-
886.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1025.

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

Compareixences
RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 986 i 993-
994.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
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cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1007-1008 i 1013.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions

autonòmiques de 24 de maig de 2015.  DS núm. 55, pàg. 884.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 856.

RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 861.

RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema de gestió processal comú a l’administració de
justícia DS núm. 54, pàg. 869.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 871-873, 878 i 879.

RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1018 i 1022.

RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1025.

RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca relativa, a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1030-1031 i 1033.

RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública. DS núm. 65,
pàg. 1037.

Compareixences
RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció

i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 962 i 967.

RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 987 i 994.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1008.

GALLARDO I ESGLEAS, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

D’altres escrits
Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència

relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim
intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 1043 i 1046-1047.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930-930-931.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 856-857.

RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 858-859 i 862.

RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema de gestió processal comú a l’administració de
justícia DS núm. 54, pàg. 869-870.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 877-878.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 899.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 899.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 919.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
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Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 919.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 919.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 962 i 967.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions

autonòmiques de 24 de maig de 2015. DS núm. 55, pàg. 885.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de

modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 935-
936.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1057, 1058 i 1064.

Compareixences
RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 985 i 992-
993.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1006 i 1012-1013.

D’altres escrits
Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència

relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim
intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 1043, 1045-1046 i 1048.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a sistema de gestió processal comú a l’administració de
justícia DS núm. 54, pàg. 866-867 i 870-871.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació

de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 972-973.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 854-855.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 874-875.

RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1018-1019.

RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1023-1024.

RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1031-1032.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 897.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 897.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 916.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 916.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 916.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
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d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 959 i 965.

RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 983-984 i
991-992.

RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1005-1006 i 1012.

D’altres escrits
Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència

relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim
intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 1042-1043 i 1046.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930-931-932.

De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de
modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 936-
937 i 939.

De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 974.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1054-1055, 1058 i 1064.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2786/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a major
transparència i comunicació en el treball parlamentari. DS núm.
59, pàg. 949-950.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 899.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 899.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller

i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 918.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 918.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 918.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015. DS núm. 55, pàg. 884.

D’altres escrits
Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència

relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim
intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 1044-1047.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 860.

RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema de gestió processal comú a l’administració de
justícia DS núm. 54, pàg. 868.

RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1019-1020.

RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1032.

RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública. DS núm. 65,
pàg. 1035.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930-931.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 855.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 875-876, 878 i 879.

RGE núm. 2786/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a major
transparència i comunicació en el treball parlamentari. DS núm.
59, pàg. 949.

RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1024.

Sol·licituds de compareixença
Recaptar les compareixences previstes en el Pla de treball

de la Ponència de erforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. DS núm. 55, pàg. 882.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 897-898.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 897-898.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 916-917.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 916-917.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 916-917.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 959-960 i 965-966.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 985/16, completat mitjançant l’escrit RGE núm.

2005/16, pel qual es tramet l'informe 111/2015, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015.  DS núm. 55, pàg. 883.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de

modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 934-
935, 938-939, 941, 943 i 944.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1055-1056, 1058, 1060, 1064
i 1065.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930-932.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1054, 1056 i 1064.

Compareixences
RGE núm. 7000/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1008-1009 i 1014.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 859-860.

RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública. DS núm. 65,
pàg. 1035-1036.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació

de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 973.

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

Elaboració de dictàmens
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De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 975.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1021.

RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1025.

Compareixences
RGE núm. 7432/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la recent
modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 987, 994 i
996.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930.

De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de
modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 934,
938, 941 i 943.

De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 974.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1055, 1058 i 1064.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme
fonamentalista. DS núm. 53, pàg. 855-856.

RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 861.

RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema de gestió processal comú a l’administració de
justícia DS núm. 54, pàg. 869.

RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

alliberament dels presos polítics i un procés electoral net. DS
núm. 54, pàg. 877.

RGE núm. 2786/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a major
transparència i comunicació en el treball parlamentari. DS núm.
59, pàg. 948 i 951-952.

RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’execució del projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
s’Enclusa. DS núm. 64, pàg. 1021.

RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia. DS núm. 64, pàg. 1022-1023 i 1026.

RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca. DS núm. 65, pàg. 1033.

RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública. DS núm. 65,
pàg. 1036-1037.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 898-899.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 898-899.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 917-918.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 917-918.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 917-918.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 961 i 966.

D’altres escrits
Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència

relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim
intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 1044 i 1047.
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TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

actualització dels complements d’indemnització per residència
i implantació de compensació econòmica de suport a la
mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 861-862.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de

modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balear. DS núm. 58,
pàg. 930-933.

De la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 61, pàg. 975-976.

Del projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les
Illes Balears. DS núm. 67, pàg. 1057-1058 i 1063-1064.

Compareixences
Del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del

Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 899-900.

Del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 56, pàg. 899-900.

Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 919-920.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 919-920.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 919-920.

RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció
i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’Oficina. DS núm. 60, pàg. 962-964 i 967-968.

D’altres escrits

Debat i votació de les esmenes i de l’informe de la ponència
relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim
intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears. DS núm. 66, pàg. 1044-1045 i 1047-1048.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de

modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització
i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 937-
938, 939 i 940.

Compareixences
Del Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret

constitucional de la Universitat de les Illes Balears i conseller
i expresident del Consell Consultiu, pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i membres del Govern de les Illes Balears. DS
núm. 57, pàg. 918.

Del Sr. Gabriel Garcías i Planas, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 918.

Del Sr. Francisco López i Simó, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i membres del Govern de les Illes
Balears. DS núm. 57, pàg. 918.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Compareixences
RGE núm. 7432/18, per tal d’informar sobre la recent

modificació de la Relació de Llocs de Feina i requisits per
accedir a la plaça d’interventor. DS núm. 62, pàg. 980-983,
989-990 i 995-996.

RGE núm. 7000/18, per tal d’informar sobre la gestió
realitzada a les darreres proves d’accés a diverses places del
cos d’auxiliars administratius de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. DS núm. 63, pàg. 1000-1004 i 1010-1012 i 1015.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA
CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS,
JAUME FAR I JIMÉNEZ

Compareixences
RGE núm. 2911/18, per tal d’informar sobre el projecte de

reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina. DS
núm. 60, pàg. 956-959, 964-965 i 968.
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D’ALTRES INTERVINENTS

GARCÍAS I PLANAS, GABRIEL, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de les Illes Balears i president de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes
Balears

Compareixences 
Pel que fa a la supressió de l’aforament dels diputats i les

diputades del Parlament de les Illes Balears i membres del
Govern de les Illes Balears. DS núm. 57, pàg. 910-911 i 922-
923.

HUGUET I ROTGER, JOAN, jurista, expresident del
Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

Compareixences 
Pel que fa a la supressió de l’aforament dels diputats i les

diputades del Parlament de les Illes Balears i membres del
Govern de les Illes Balears. DS núm. 56, pàg. 890-893 i 900-
901.

LLABRÉS I FUSTER, ANTONI, professor titular de Dret
Penal de la Universitat de València

Compareixences 
Pel que fa a la supressió de l’aforament dels diputats i les

diputades del Parlament de les Illes Balears i membres del
Govern de les Illes Balears. DS núm. 56, pàg. 893-897 i 901-
902.

LÓPEZ I SIMÓ,FRANCISCO,  catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de les Illes Balears

Compareixences 
Pel que fa a la supressió de l’aforament dels diputats i les

diputades del Parlament de les Illes Balears i membres del
Govern de les Illes Balears. DS núm. 57, pàg. 912-916, 923-
925.

OLIVER I ARAUJO, JOAN, catedràtic de Dret
Constitucional de la Universitat de les Illes Balears i
conseller i expresident del Consell Consultiu

Compareixences 
Pel que fa a la supressió de l’aforament dels diputats i les

diputades del Parlament de les Illes Balears i membres del
Govern de les Illes Balears. DS núm. 57, pàg. 908-910, 920-
922 i 925.

TEMÀTIC 

- A -

Administració de justícia
sistema de gestió processal
DS núm. 54, pàg. 866.

Auxiliars administratius
provés d’accés
DS núm. 63, pàg. 1000.

- B -

BIM
metodologia
DS núm. 65, pàg. 1034.

- C -

Consell Insular de Menorca
traspàs de l’artesania
DS núm. 65, pàg. 1030.

Comptabilitat electoral de les Illes Balears
eleccions autonòmiques de 25 de maig de 2015
DS núm. 55, pàg. 882.

- E -

Estatut d’Autonomia Illes Balears
ponència de reforma
DS núm. 55, pàg. 882.
DS núm. 56, pàg. 890.
DS núm. 57, pàg. 908.
DS núm. 61, pàg. 972.

- G -

Govern de les Illes Balears
projecte de llei
DS núm. 67, pàg. 1054.

 - I -

Indemnització per residència
DS núm. 53, pàg. 858.

 Iniciativa legislativa popular
DS núm. 58, pàg. 930.

- M -

Mobilitat geogràfica empleats estatals
DS núm. 53, pàg. 858.
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- O -

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció
DS núm. 60, pàg. 956.

DS núm. 66, pàg. 1042.

Ordenament legal i reglamentari
racionalitació i simplificació
DS núm. 58, pàg. 934.

- P -

Presos polítics
DS núm. 54, pàg. 871.

- R -

Relació de llocs de treball
plaça d’interventor
DS núm. 62, pàg. 980. 

Reserva Biosfera de Menorca
centre d’interpretació
DS núm. 64, pàg. 1018.

- S -

Seguretat ciutadana
DS núm. 64, pàg. 1022.

- T -

Transparència i comunicació 
treball parlamentari
DS núm. 59, pàg. 948.

Terrorisme fonamentalista
manifestació
DS núm. 53, pàg. 854.
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