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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2016.

DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 382-527.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4358/15, relativa a inversions estatutàries.

DS núm. 2 (8 de setembre), pàg. 6-12.

RGE núm. 4985/15, relativa a retirada dels pressuposts

generals de l'Estat per al 2016.

DS núm. 4 (22 de setembre), pàg. 42-48.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les

directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà

en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el

programa polític del Govern.

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 18-36.

Del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2016.

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 114-129.

De la consellera de Salut, per tal d'informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2016.

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 134-148.

De la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques,

per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 10 (4 de novembre), pàg. 154-174.

Del conseller d'Educació i Universitats, per tal d'informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l'any 2016.

DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 178-211.

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 214-230.

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 13 (4 de novembre), pàg. 234-256.

Del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 14 (5 de novembre), pàg. 262-285.

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 15 (5 de novembre), pàg. 290-308.

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 16 (5 de novembre), pàg. 314-333.

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 17 (5 de novembre), pàg. 338-359.

Del director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

DS núm. 18 (6 de novembre), pàg. 362-377.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la

contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior.

DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90-94.

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la M emòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponent a

l'exercici 2014.

DS núm. 6 (13 d'octubre), pàg. 68-84.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-001.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-013.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-014.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-015.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-018.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=8
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RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l'informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l'exercici 2013.

DS núm. 6 (13 d'octubre), pàg. 66-68.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells

Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,

respectivament, corresponents a l'exercici 2012.

DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 94-111.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l'informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l'exercici

2013.

DS núm. 6 (13 d'octubre), pàg. 62-66.

ESCRITS DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
LES ILLES BALEARS

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, presentats pel president de

l'Agència Tributària de les Illes Balears, pels quals tramet

els informes de funcionament de l'ATIB durant els anys

2013 i 2014, respectivament.

DS núm. 4 (22 de setembre), pàg. 42.

DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 54-59. 

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Compareixences

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 366-367 i 374-375.

AGUILERA I CARRILLO, SALVADO R (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 384-

385, 393, 399-400, 408, 412, 430-431 i 438-439, 452-453 i

457.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 8.

RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 44-45.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 23-24 i 33-34.

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 119 i 126.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

160-161 i 171.

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de

novembre), pàg. 351-352.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 71-72 i 79-80.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

71-72 i 79-80.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 71-72 i 79-80.

Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de l'Agència Tributària de

les Illes Balears, pels quals tramet els informes de

funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament, DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 55.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 390-

391, 395-396, 454-455 i 458-459.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 6 i 11-12.

RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 46-47.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-018.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-004.pdf#page=2
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Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 28-29 i 35.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

164-166 i 172-173.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la

contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior, DS núm.

7 (20 d’octubre), pàg. 106-107 i 110-111.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 106-107 i 110-111.

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 74-75 i 80-84.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

74-75 i 80-84.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 74-75 i 80-84.

Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de l'Agència Tributària de

les Illes Balears, pels quals tramet els informes de

funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament, DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 57-58 i 59.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 433 i

440-441, 464-465 i 468-469, 473-474 i 477-478, 486-487 i

489-490.

Compareixences

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 141 i 147.

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 203-204.

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

222.

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

299 i 306.

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de

novembre), pàg. 353-354.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup

Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 520-522

i 524.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 422-423

i 426.

Compareixences

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 273-275 i 283-284.

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de

novembre), pàg.354-355 i 359.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 433-

434, 441, 485-486 i 489.

Compareixences

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-015.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-014.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 119.

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 140.

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 195 i 209.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Compareixences

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 191-192 i 209.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la

contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior, DS núm.

7 (20 d’octubre), pàg. 104-105 i 110.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 104-105 i 110.

CAM POM AR I ORELL, JO ANA AINA (Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 494-

496, 510-512 i 514.

Compareixences

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

242-243.

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre),

pàg.321-322.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 382-

384, 391-393, 450-451, 455-456.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 6, 8 i 12.

RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 43-44.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 22-23 i 32-33.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

158-160 i 169-170.

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 188-189 i 208.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la

contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior, DS núm.

7 (20 d’octubre), pàg. 103-104, 109 i 111.

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 70-71, 79 i 82-83.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

70-71, 79 i 82-83.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 103-104, 109 i 111.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 70-71, 79 i 82-83.

Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de l'Agència Tributària de

les Illes Balears, pels quals tramet els informes de
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funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament, DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 54-55 i 58.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 487-488

i 490.

Compareixences

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 142-143 i 147.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 369-370 376.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 465-466

i 469, 474-475, 478 i 519-520.

Compareixences

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

220.

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

297.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 436-438

i 442-443, 496-497 i 500.

Compareixences

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 206 i 210.

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

245-246.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 425,

435, 441-442, 499, 512 i 514, 520 i 523-524.

Compareixences

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 199-201 i 209-

210.

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

221.

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

243-244.

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 271-272 i 283.

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de

novembre), pàg. 353.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 462-464

i 467-468.

Compareixences

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

294-296 i 305.

F E R N Á N D E Z I H E R R A N Z, S A N D R A  (G r up

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 472-473

i 476-477.

Compareixences

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

218-220 i 227-228.

FONT I BARCELÓ, JAUM E (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Compareixences

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 120 i 127.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

162-163 i 171-172.

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 367-368 i 375.

FONT I MARBÁN, PATRICIA (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 409,

412 i 454, 466, 475-476, 486 i 489.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 10.

RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 43.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 27 i 35.

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 120 i 127.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

164.

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

298.

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre), pàg.

323.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 73, 80 i 82-83.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

73, 80 i 82-83.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 73, 80 i 82-83.

Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de l'Agència Tributària de

les Illes Balears, pels quals tramet els informes de

funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament, DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 56-57.

GARAU I SALAS, JAIME JUAN (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 476 i

478-479.

Compareixences

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

222-223.
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GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 418-419

i 423-424.

Compareixences

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 267-268 i 280-281.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Compareixences

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 365-366 i 373-374.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 406-407

i 411-412.

Compareixences

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 117-119 i 126.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 466-467

i 469-470.

MAICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Compareixences

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 139-140.

MARÍ I BOSÓ, JOSÉ VICENTE (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 492-493

i 497-498.

Compareixences

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

240-241.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per

Menorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 388-

389, 395 i 421.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 465 i

469.

Compareixences

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

296-297 i 306.

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre), pàg.

320-321 i 331-332.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 386-

387, 394, 408-409, 419-420, 424-426, 432, 439-440.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 9.

RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 45-46.

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

297-298.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 26-27.

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

243.

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 270-271 i 282.

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre), pàg.

322-323.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 72-73.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

72-73.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 72-73.

M E R C A D A L  I  C A M P S , M A R G A R E T  (G r up

Parlamentari Popular)

Compareixences

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre), pàg.

318-320 i 331.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 419 i

424 i 507.

Compareixences

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

241-242 i 254-255.

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 268-269 i 281-282.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup

Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 509-510

i 514-515.

Compareixences

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre), pàg.

324-325 i 332.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 506-507

i 512-513.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 389-

390, 409, 412, 422, 425-426, 451-452, 456, 494, 508-509 i

518-519.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 10.
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RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 46.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 27-28 i 35.

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 121.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

164.

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

245.

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 272.

Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre),

pàg.323-324.

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 368-369.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 73-74 i 80.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

73-74 i 80.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 73-74 i 80.

Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de l'Agència Tributària de

les Illes Balears, pels quals tramet els informes de

funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament, DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 57.

PICORNELL I LLADÓ, BALTASAR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 474 i

478.

RAMÓN I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 429-430

i 438.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari M ÉS per

Mallorca)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 385-

386, 393-394, 408, 412, 420-421 i 425, 453, 458 i 499.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions estatutàries, DS núm. 2 (8 de setembre),

pàg. 8-9.

RGE núm. 4985/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels

pressuposts generals de l'Estat per al 2016, DS núm. 4 (22 de

setembre), pàg. 42-43 i 47.

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 25-26 i 34.

De la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per

tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

161-162 i 171.

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 269-270 i 282.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la
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contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior, DS núm.

7 (20 d’octubre), pàg. 105-106.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 105-106.

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 72 i 80.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

72 i 80.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 72 i 80.

Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de l'Agència Tributària de

les Illes Balears, pels quals tramet els informes de

funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament, DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 55-56.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 493 i

498 i 519.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 485.

Compareixences

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

220.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 138-139 i 146.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 483-484

i 488-489.

SUREDA I M ARTÍ, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 453-454

i 458, 464, 468, 475, 478, 484-485, 489-490, 493-494, 498,

507-508, 513, 518 i 523.

Compareixences

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 140-141 i 147.

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 197 i 209.

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

220-221 i 228.

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de

novembre), pàg. 352-353 i 359.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 517-518

i 522-523.

Compareixences

De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de

novembre), pàg. 349-350.

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 364.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-018.pdf#page=2
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TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 409-411

i 412-413.

Compareixences

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 122-123 i 128.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Compareixences

Del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 121-122 i 128.

De la consellera de Salut, per tal d’informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 141-142.

Del conseller d’Educació i Universitat, per tal d’informar

sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 194, 202 i 210.

De la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

222.

Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

244-245 i 255.

Del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de

novembre), pàg. 272-273 i 283.

Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

298-299.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ

XAVIER MARCH I CERDÀ

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 11 (4 de novembre), pàg.

178-188, 189-194, 196-199, 202-201, 204-208 i 210-211.

CONSELLERA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES, CATALINA CLADERA I CRESPÍ

Compareixences

RGE núm. 4206/15 i 4298/15, sobre les directrius generals

de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern,

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg. 18-22, 29-32 i 35-36. 

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 10 (4 de novembre), pàg.

154158, 166-169 i 173-174.

CONSELLER DE M EDI AMBIENT, AGRICULTURA I

PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 15 (5 de novembre), pàg.

290-294, 300-305 i 307-308. 

CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA

I CULTURA, ESPERANÇA CAMPS I BARBER

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 17 (5 de novembre), pàg.

338-349 i 356-359. 

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, MARC ISAAC PONS

I PONS

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 8 (3 de novembre), pàg.

114-117, 123-126 i 128-129.

CONSELLERA DE SALUT, PATRÍCIA JUANA GÓMEZ

I PICARD

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-019-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-013.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-014.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-015.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-015.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-008.pdf#page=2
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Balears per a l’any 2016, DS núm. 9 (3 de novembre), pàg.

134-138, 143-146 I 147-148.

C O N S E L L E R A  D E  S E R V E I S  S O C I A L S  I

COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

214-218, 223-227 i 228-230.

C O N S E L L E R  D E  T E R R IT O R I, E N E R G IA  I

MOBILITAT, JUAN BONED I ROIG

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 16 (5 de novembre), pàg.

314-318, 325-331 i 332-333.

CONSELLER DE TREBALL, COM ERÇ I INDÚSTRIA,

IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 13 (4 de novembre), pàg.

234-240, 246-254 i 255-256.

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’INNOVACIÓ,

RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ MILTA

Compareixences

Sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, DS núm. 14 (5 de novembre), pàg.

262-266, 275-280 i 284-285.

MEMBRES DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES,

JOAN ROSSELLÓ I VILLALONGA

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la

contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior, DS núm.

7 (20 d’octubre), pàg. 90-91.

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 68-70, 75-77 i 81.

RGE núm. 3318/15, pel qual es tramet l’informe 103/2015

del Compte general de la Universitat de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2013, DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg.

66-68.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 94-99 i 107-110.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 62.

SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES, BERNAT

SALVÀ I ALLOZA

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 3183/15, pel qual es tramet la Memòria anual i

informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 77-79.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 110-111.

RGE núm. 4492/15, pel qual es tramet l’informe 108/2015

del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2013,

DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 63-66 i 77-79.

SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES,

FERNANDO TOLL-MESSÍA GIL

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 2552/15, 2870/15 i 2871/15, pels quals es

trameten els informes 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010,

101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals

corresponents a l'exercici del 2012, i 102/2015 sobre la

contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior, DS núm.

7 (20 d’octubre), pàg. 91-94.

RGE núm. 3908/15, pel qual es trameten els informes 104,

105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells Insulars

de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,

respectivament, corresponents a l’exercici 2012, DS núm. 7 (20

d’octubre), pàg. 99-103.

D’ALTRES CÀRRECS

DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ

DE LES ILLES BALEARS, JOSEP MARIA CODONY I

OLIVER

Compareixences

Per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.

8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-013.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-014.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=2
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-007.pdf#page=6
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de les Illes Balears per a l’any 2016, DS núm. 18 (6 de

novembre), pàg. 362-364, 371-373 i 376-377.

TEMÀTIC

- A -

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

DS núm. 4 (22 de setembre), pàg. 42.

DS núm. 5 (29 de setembre), pàg. 54.

Ajuntament d'Alaior

DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90.

- C -

Compte general

de l'Ajuntament d'Inca

DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90.

CAIB

DS núm. 6 (13 d'octubre), pàg. 62.

dels consells insulars

DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 94.

de les entitats locals

DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90.

de la Universitat de les Illes Balears

DS núm. 6 (13 d'octubre), pàg. 66.

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

DS núm. 3 (15 de setembre), pàg.18.

- I -

Inversions estatutàries

DS núm. 2 (8 de setembre), pàg. 6.

- P - 

Pressuposts 

generals de l'Estat

DS núm. 4 (22 de setembre), pàg. 42.

de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

DS núm. 6 (13 d'octubre), pàg. 68.

de les Illes Balears

DS núm. 8 (3 de novembre), pàg. 114.

DS núm. 9 (3 de novembre), pàg. 134.

DS núm. 10 (4 de novembre), pàg. 154.

DS núm. 11 (4 de novembre), pàg. 178.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 214.

DS núm. 13 (4 de novembre), pàg. 234.

DS núm. 14 (5 de novembre), pàg. 262.

DS núm. 15 (5 de novembre), pàg. 290.

DS núm. 16 (5 de novembre), pàg. 314.

DS núm. 17 (5 de novembre), pàg. 338.

DS núm. 18 (6 de novembre), pàg. 362.

DS núm. 19 (9, 10 i 11 de desembre), pàg. 382.
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