
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Índex any 2017 

 

ÍNDEX

ANY 2017 

INICIATIVES

Mesa de la comissió
Elaboració de dictàmens
Proposicions no de llei

Sol·licituds de compareixença
Compareixences

Escrits de la Sindicatura de Comptes
Escrits de l'Agència Tributària de les Illes Balears

D'altres escrits

INTERVINENTS

Diputats
Membres del Govern

Membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Alts càrrecs

D'altres intervinents

TEMÀTIC

 



2 HISENDA I PRESSUPOSTS / Índex any 2017 

INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció càrrec de secretari o secretària de la comissió.
DS núm. 48, pàg. 1280.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2018.
DS núm. 72, pàg. 1756-1962.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 679/17, relativa a derogació del Reial Decret
Llei 3/2016, que no permet ajornar el pagament de l'IVA.
DS núm. 45, pàg. 1240-1243.

RGE núm. 1906/17, relativa a reducció del tipus de
gravamen autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs.
DS núm. 47, pàg. 1268-1272.

RGE núm. 1907/17, relativa a informe específic sobre el
deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
DS núm. 47, pàg. 1272-1277.

RGE núm. 1908/17, relativa a contractació de
subministrament de la CAIB per illes.
DS núm. 48, pàg. 1280-1282.

RGE núm. 3027/17, relativa a deixar sense efectes la
retroactivitat en el pagament de l'augment de l'IVA del
10% al 21% de les empreses d'òptica.
DS núm. 49, pàg. 1290.

RGE núm. 4502/17, relativa a desenvolupament de l'article
88 bis de la Llei de capitalitat de Palma. 
DS núm. 54, pàg. 1364-1369.

RGE núm. 7872/17, relativa a amnistia fiscal, enginyeria
fiscal i societària i empreses turístiques.
DS núm. 59, pàg. 1438-1444.

RGE núm. 10131/17, relativa a pagament de les bestretes
als consells insulars. 
DS núm. 59, pàg. 1432-1438.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal
d'informar sobre la campanya electoral del 2007.
DS núm. 48, pàg. 1282-1286.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017/2020 de la
Sindicatura de Comptes.
DS núm. 49, pàg. 1294-1295.
DS núm. 50, pàg. 1307-1316.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament.
DS núm. 54, pàg. 1369-1370.

RGE núm. 12402/17, de la directora de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, Sra. Maria Antònia Truyols
Martí.
DS núm. 59, pàg. 1432.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal
d'informar sobre la campanya electoral del 2007.
DS núm. 51, pàg. 1320-1324.

RGE núm. 4190/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d'informar sobre
l'absorció de BMN per part de Bankia.
DS núm. 53, pàg. 1350-1361.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament. 
DS núm. 57, pàg. 1412-1425.

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació
amb el nou model de finançament per a les Illes Balears. 
DS núm. 57, pàg. 1396-1412.

RGE núm. 12402/17, de la directora general de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d'explicar l'informe
de funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l'any 2016.
DS núm. 71, pàg. 1736-1751.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d'informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018.
DS núm. 60, pàg. 1448-1469.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal
d'informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DS núm. 61, pàg. 1472-1484.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018.
DS núm. 62, pàg. 1488-1511.
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RGE núm. 14156/17, del conseller d'Educació i Universitat,
per tal d'informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DS núm. 63, pàg. 1514-1549.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials, per
tal d'informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DS núm. 64, pàg. 1552-1573.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d'informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018.
DS núm. 65, pàg. 1576-1597.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d'informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2018.
DS núm. 66, pàg. 1600-1629.

RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre
els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2018.
DS núm. 67, pàg. 1632-1658.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d'informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2018.
DS núm. 68, pàg. 1662-1681.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d'informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DS núm. 69, pàg. 1684-1711.

RGE núm. 14156/17, del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'informar sobre
els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2018.
DS núm. 70, pàg. 1714-1732.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es
trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes
de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als
exercicis 2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta
d'informació relativa a la contractació de les entitats
dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponents a l'exercici 2013.
DS núm. 46, pàg. 1246-1265.

RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les
Illes Balears, corresponent a l'exercici del 2015.
DS núm. 52, pàg. 1328-1332.

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2014.
DS núm. 50, pàg. 1307-1316.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del
Partit Popular corresponent a l'any 2007.
DS núm. 52, pàg. 1332-1347.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al
període 2017-2020, aprovat per acord del Consell de la
Sindicatura de Comptes de 31 de gener de 2017.
DS núm. 50, pàg. 1298-1307.

RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es
trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera,
formalitzats en el període 2011-2014; i la Memòria anual i
informació sobre la liquidació del pressupost de l'SCIB,
corresponent a l'exercici 2016.
DS núm. 55, pàg. 1347-1387.

ESCRITS DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
LES ILLES BALEARS

RGE núm. 8493/17, pel qual es tramet l'Informe de
funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l'any 2016.
DS núm. 71, pàg. 1751-1752.

D'ALTRES ESCRITS

RGE núm. 8421/17, pel qual es tramet l'acord del Ple
d'aquest pel qual s'interessa del Parlament de les Illes
Balears  que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears perquè fiscalitzi  diversos contractes.
DS núm. 58, pàg. 1428-1429.

RGE núm. 8439/17, pel qual sol·licita al Parlament de les
Illes Balears la celebració de les sessions extraordinàries
que calguin per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
a fi d'exceptuar les limitacions per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents
als concerts educatius 2017-2023 per un import total de
1.123.561.622,42 euros. 
DS núm. 56, pàg. 1390-1392.
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RGE núm. 16989/17, pel qual sol·licita la declaració
d'excepció dels límits de despesa plurianual per la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
DS núm. 73, pàg. 1966-1967.

RGE núm. 17040/17, pel qual es tramet l'acord del Consell
de Govern pel qual s'autoritzen i es comuniquen les
modificacions produïdes posteriorment a l'excepció de les
limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses plurianuals corresponents als concerts educatius
2017-2023.
DS núm. 73, pàg. 1966.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1760, 1804 i 1808-1809.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1559-1560.

RGE núm. 14156/17, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 70, pàg. 1719-1720 i 1730.

 
AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1801-1802 i 1807-1808, 1819-
1820 i 1825.

Compareixences
RGE núm. 14156, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1529-1531 i 1546-1547.

RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1641-1642 i 1654-
1655.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1764, 1767-1768, 1771, 1843 i
1947.

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1242. 

RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1271.

RGE núm. 1907/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 47, pàg. 1273, 1275 i 1277.

RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1282.

RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a deixar
sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de
l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, DS núm. 49,
pàg. 1290. 

RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1367-1368.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1439.

RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, DS
núm. 59, pàg. 1433-1434.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1283.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1294.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 54, pàg.
1370.

Compareixences
RGE núm. 659/2017, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 51,
pàg. 1320 i 1322-1323.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1303-1304.

RGE núm. 4190/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre l’absorció
de BMN per part de Bankia, DS núm. 53, pàg. 1357 i 1360. 

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
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negociacions del nou model de finançament, DS núm. 57, pàg.
1419 i 1424.

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació amb
el nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm.
57, pàg. 1406-1407 i 1411-1412.

RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1741 i 1748.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1458-1459 i 1466.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es

trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1256-1257, 1262-1263 i
1264.

RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1331.

RGE núm. 17733/16, pel qual es tramet l'informe 125/2016,
sobre la rendició correcta d'informació relativa a la contractació
de les entitats dependents de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici 2013,

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici del 2014,
DS núm. 50, pàg. 1313 i 1315.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1338-
1339, 1343 i 1346.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1303-1304.

RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es
trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, formalitzats
en el període 2011-2014; i la Memòria anual i informació sobre
la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponent a l'exercici
2016, DS núm. 55, pàg. 1382-1383, 1386 i 1387.

D'altres escrits
RGE núm. 8421/17, presentat per l’Ajuntament de Palma,

mitjançant el qual tramet l’acord del Ple d’aquest pel qual
s’interessa del Parlament de les Illes Balears que insti la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè fiscalitzi
diversos contractes, DS núm. 58, pàg. 1429.

RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1391-1392.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1821-1822, 1826, 1856-1857,
1860, 1875-1876, 1880, 1893-1894, 1896-1897, 1924 i 1928.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1533-1534 i 1547-1548.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1585-1586.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1672-1673 i 1680.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1696-1697 i 1709. 

BAQUERO I GONZÁLEZ, ELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1942-1943 i 1947.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,

Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1586-1587 i 1596.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
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Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1806-1807, 1810, 1925-1926 i
1928-1929.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1645-1647 i 1656.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1673-1674 i 1680-1681.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1823 i 1827.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1531 i 1547.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1582-1583 i 1595. 

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1921-1922 i 1927.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1666-1668 i 1678-1680.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1939-1940 i 1945.

Compareixences
RGE núm. 659/2017, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 51,
pàg. 1320, 1321 i 1323.

RGE núm. 4190/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre l’absorció
de BMN per part de Bankia, DS núm. 53, pàg. 1355-1356 i
1359.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1581-1582 i 1594-1595.

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

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1612-1613 i 1626-1627.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1670-1671. 

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1756-1758, 1768-1769, 1838-
1840 i 1844.

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1240-1241.

RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1268-1269 i 1271-1272.

RGE núm. 1907/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 47, pàg. 1272-1273 i 1276.

RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a deixar
sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de
l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, DS núm. 49,
pàg. 1291.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1439-1440.

RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, DS
núm. 59, pàg. 1432-1433 i 1436-1437.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1283-1284.
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RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1294.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 54, pàg.
1369-1370.

Compareixences
RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1300-1301 i 1306.

RGE núm. 4190/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d'informar sobre l'absorció
de BMN per part de Bankia, DS núm. 53, pàg. 1354-1355 i
1358-1359.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 57, pàg.
1415-1417 i 1423.

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació amb
el nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm.
57, pàg. 1401-1403 i 1410-1411.

RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1740-1741 i
1747-1748.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1453-1455 i 1463-
1464.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1697-1698 i 1710.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es
trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1253-1254, 1261 i 1263-
1264.

RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1329.

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici del 2014,
DS núm. 50, pàg. 1311-1312 i 1314-1315.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1334-
1335, 1341-1342 i 1344-1345.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1300-1301
i 1306.

RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es
trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, formalitzats
en el període 2011-2014; i la Memòria anual i informació sobre
la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponent a l'exercici
2016, DS núm. 55, pàg. 1380 i 1385.

D'altres escrits
RGE núm. 8421/17, presentat per l’Ajuntament de Palma,

mitjançant el qual tramet l’acord del Ple d’aquest pel qual
s’interessa del Parlament de les Illes Balears que insti la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè fiscalitzi
diversos contractes, DS núm. 58, pàg. 1428.

RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1390-1391.

CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1894-1895, 1897.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del director general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 70, pàg. 1725-1726 i 1731-
1732. 

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

Compareixences
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RGE núm. 4190/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre l’absorció
de BMN per part de Bankia, DS núm. 53, pàg. 1356.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1823-1824, 1827 i 1908-1909.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1534-1535 i 1548.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1616-1617.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1805-1806, 1809-1810, 1820-
1821, 1826-1827, 1874-1875, 1879-1880, 1906-1907, 1910,
1940-1941 i 1946.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1533.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1562.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1584-1585 i 1595-1596.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1614-1615 i 1627-1628.

RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1643-1645 i 1656.

RGE núm. 14156/17, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 70, pàg. 1723-1724 i 1730-
1731.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1872-1874 i 1878-1879.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1557-1559 i 1570-1571.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1858 i 1876-1877.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1497-1499.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1694-1695.

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

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del director general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 70, pàg. 1721-1722.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1794, 1841, 1856, 1893 i 1923.

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1242. 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-053.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-02.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-063.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-063.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-02.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-063.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-063.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-064.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-065.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-067.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-070.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-03.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-064.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-03.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-062.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-069.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-070.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-01.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-045.pdf#page=4


HISENDA I PRESSUPOSTS / Índex any  2017 9

RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1270.

RGE núm. 1907/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 47, pàg. 1274-1275.

RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a deixar
sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de
l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, DS núm. 49,
pàg. 1292-1293. 

RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1367.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1441-1442.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1295.

Compareixences
RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1302-1303.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 57, pàg.
1418.

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació amb
el nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm.
57, pàg. 1405.

RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1743 i 1749.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1457.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1479.

RGE núm. 14156, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1500.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1671-1672.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1696.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,

sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1330.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1338,
1343 i 1346.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1302-1303.

D'altres escrits
RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes

Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1391.

GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1793-1794.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1476-1477 i 1482.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO (Grup
Parlamentari Mixt)

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1562-1563.

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

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
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la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1611-1612 i 1626.

RGE núm. 14156/17, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 70, pàg. 1718 i 1728-1729.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,

sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1329-1330.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1335-
1337, 1342 i 1345.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1800-1801 i 1807.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1364-1365 i 1368.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1639-1640 i 1653-
1654.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1280 i 1282.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1858-1859. 

Compareixences
RGE núm. 14156, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1500-1501.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1876, 1881, 1892 i 1896.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1559 i 1571.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1692-1693 i 1709.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1760-1764 i 1770.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1281-1282.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1285-1286.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1854-1855, 1859, 1860 i 1861.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1269.

RGE núm. 1907/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 47, pàg. 1274.

RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1281.

RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a deixar
sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de
l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, DS núm. 49,
pàg. 1291-1292.
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RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1366.

RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, DS
núm. 59, pàg. 1435.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1294.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 54, pàg.
1370.

Compareixences
RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència

Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1742 i 1749.

RGE núm. 14156, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1496-1497 i 1509.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es

trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, formalitzats
en el període 2011-2014; i la Memòria anual i informació sobre
la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponent a l'exercici
2016, DS núm. 55, pàg. 1380-1381 i 1385.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1477-1478 i 1483.

D’altres escrits
RGE núm. 8421/17, presentat per l’Ajuntament de Palma,

mitjançant el qual tramet l’acord del Ple d’aquest pel qual
s’interessa del Parlament de les Illes Balears que insti la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè fiscalitzi
diversos contractes, DS núm. 58, pàg. 1429.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1760, 1770, 1794, 1802-1083,
1808, 1820, 1826, 1892, 1896, 1906, 1910.

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1240 i 1242-1243.

RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1269-1270.

RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1281.

RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a deixar
sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de
l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, DS núm. 49,
pàg. 1290 i 1293-1294.

RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1366-1367.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1441.

RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, DS
núm. 59, pàg. 1435.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1285.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1295.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 54, pàg.
1370.

Compareixences
RGE núm. 659/2017, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 51,
pàg. 1321-1322 i 1324.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1302. 

RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1743 i 1749-1750.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,

sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1330.

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici del 2014,
DS núm. 50, pàg. 1312-1313 i 1315.
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RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1337-
1338.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1302.

RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es
trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, formalitzats
en el període 2011-2014; i la Memòria anual i informació sobre
la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponent a l'exercici
2016, DS núm. 55, pàg. 1381.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1794, 1922-1923, 1927.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1668-1670 i 1680.

OBRADOR I GUZMÁN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1877-1878.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1563-1564 i 1572.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del director general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 70, pàg. 1716-1717 i 1727-
1728.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1764, 1765-1767 i 1770-1771,
1803, 1808, 1841-1842 i 1846, 1907-1908, 1910, 1941-1942 i
1946-1947.

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1242. 

RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1270-1271.

RGE núm. 1907/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 47, pàg. 1275.

RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1282. 

RGE núm. 3027/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a deixar
sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de
l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica, DS núm. 49,
pàg. 1293.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1442.

RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, DS
núm. 59, pàg. 1435-1436.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1286.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1295.

Compareixences
RGE núm. 659/2017, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 51,
pàg. 1322 i 1324.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1303. 

RGE núm. 4190/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre l’absorció
de BMN per part de Bankia, DS núm. 53, pàg. 1356-1357 i
1359-1360.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 57, pàg.
1418. 

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació amb
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el nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm.
57, pàg. 1405-1406.

RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1744 i 1750.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1457-1458.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1479.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1615-1616.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es

trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1255-1256 i 1264.

RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1330-1331.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1338,
1343 i 1346.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1303.

RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es
trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, formalitzats
en el període 2011-2014; i la Memòria anual i informació sobre
la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponent a l'exercici
2016, DS núm. 55, pàg. 1381-1382.

D'altres escrits
RGE núm. 8421/17, presentat per l’Ajuntament de Palma,

mitjançant el qual tramet l’acord del Ple d’aquest pel qual
s’interessa del Parlament de les Illes Balears que insti la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè fiscalitzi
diversos contractes, DS núm. 58, pàg. 1429.

RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les

despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1391.

RAMÓN I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1939 i 1944-1945.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,

Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1580-1581 i 1593-1594.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1242.

RGE núm. 1906/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 47, pàg. 1269.

RGE núm. 1907/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 47, pàg. 1274.

RGE núm. 1908/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de subministraments de la CAIB per illes, DS
núm. 48, pàg. 1281.

RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1366.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1438 i
1442-1444.

RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, DS
núm. 59, pàg. 1434.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1284-1285.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 49, pàg. 1295.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 54, pàg.
1370.
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Compareixences
RGE núm. 659/2017, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 51,
pàg. 1321 i 1323.

RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1302.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 57, pàg.
1417 i 1424.

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació amb
el nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm.
57, pàg. 1404 i 1411.

RGE núm. 12402/17, de la directora gerent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1742 i 1749.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1456 i 1465.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1478.

RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1642-1643 i 1655

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es
trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1255, 1261-1262 i 1264.

RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1330.

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici del 2014,
DS núm. 50, pàg. 1312 i 1315.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1337,
1342 i 1346.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1302 i
1306.

D'altres escrits
RGE núm. 8421/17, presentat per l’Ajuntament de Palma,

mitjançant el qual tramet l’acord del Ple d’aquest pel qual
s’interessa del Parlament de les Illes Balears que insti la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè fiscalitzi
diversos contractes, DS núm. 58, pàg. 1429.

RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1391.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1817-1819 i 1825.

Compareixences
RGE núm. 14156, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1527-1529 i 1545-1546.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1758-1760, 1770, 1840, 1845 i
1905-1906.

Proposicions no de llei
RGE núm. 679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a derogació
del Reial Decret Llei 3/2016, que no permet ajornar el
pagament de l'IVA, DS núm. 45, pàg. 1241 i 1242.

RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques, DS núm. 59, pàg. 1440-1441.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 659/17, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 48,
pàg. 1284.

Compareixences
RGE núm. 2567/17, del síndic de Comptes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1301-1302 i 1306.

RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,
per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
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negociacions del nou model de finançament, DS núm. 57, pàg.
1417 i 1424.

RGE núm. 6827/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal que informi en relació amb
el nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm.
57, pàg. 1403-1404.

RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1455-1456 i 1464-
1465.

Escrits de la Sindicatura de Comptes

RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es
trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1254.

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici del 2014,
DS núm. 50, pàg. 1312.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1301-1302
i 1306.

D'altres escrits
RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes

Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1391.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1842, 1875, 1880 i 1923.

Compareixences
RGE núm. 14156, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1500. 

RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1645 i 1656.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1890-1892 i 1895-1896. 

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1691-1692 i 1708-1709.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICORDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1853-1854.

Compareixences
RGE núm. 14156, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1494-1496 i 1509.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1840-1841, 1845, 1855-1856,
1859, 1874, 1879, 1923, 1940 i 1945-1946.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 60, pàg. 1457 i 1465.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1478 i 1483. 

RGE núm. 14156/17, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 62, pàg. 1499-1500 i 1510.

RGE núm. 14156/17, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1532-1533 i 1547.
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RGE núm. 14156/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
DS núm. 64, pàg. 1560-1561 i 1571-1572.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 65, pàg. 1583-1584 i 1595. 

RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1613-1614.

RGE núm. 14156/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, DS núm. 67, pàg. 1643 i 1655.

RGE núm. 14156/17, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1671 i 1680.

RGE núm. 14156/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 69,
pàg. 1695-1696 i 1709.

D'altres escrits
RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern de les Illes

Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de les Illes
Balears la celebració de les sessions extraordinàries que calguin
per part de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a fi d'exceptuar
les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-
2023 per un import total de 1.123.561.622,42 euros, DS núm.
56, pàg. 1391.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1904-1905 i 1909.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1609-1611 i 1625-1626.

TARRES I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1794-1795.

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre els pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS núm. 61,
pàg. 1479-1480 i 1483.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018, DS núm. 72, pàg. 1765, 1804, 1805, 1822-1823 i
1842, 1843, 1858, 1924-1925 i 1928. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma, DS núm. 54, pàg. 1365-1366.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem López i Casasnovas,

per tal d'informar sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament, DS núm. 54, pàg.
1370.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 659/2017, del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal

d'informar sobre la campanya electoral del 2007, DS núm. 51,
pàg. 1321, 1322 i 1323.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Compareixences
RGE núm. 4190/17, relativa a l'absorció de BMN per part

de Bankia, DS núm. 53, pàg. 1350-1354, 1358 i 1360-136.
RGE núm. 6827/17, per tal que informi en relació amb el

nou model de finançament per a les Illes Balears, DS núm. 57,
pàg. 1396-1401, 1407-1410 i 1412.

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 60, pàg. 1448-1453, 1459-1463 i 1466-1469.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 61, pàg. 1472-1476, 1480-1482 i 1484.

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

Compareixences

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-064.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-065.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-067.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-068.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-068.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-069.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-056.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-056.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-04.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-066.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-01.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-061.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-072-01.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-054.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-054.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-051.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-053.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-057.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-060.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-060.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-061.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-061.pdf#page=2


HISENDA I PRESSUPOSTS / Índex any  2017 17

RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 62, pàg. 1488-1494, 1502-1509 i 1510-1511.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ
XAVIER MARCH I CERDÀ

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 63, pàg. 1514-1527, 1535-1545 i 1549.

CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 64, pàg. 1552-1557, 1564-1570 i 1572-1573.

CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I
ESPORTS, FRANCESCA TUR I RIERA

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 65, pàg. 1576-1580, 1588-1593 i 1596-1597.

CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA,
IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 66, pàg. 1600-1609, 1617-1625 i 1628-1629

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

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 67, pàg. 1632-1639, 1647-1653 i 1657-1658.

CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT, MARC ISAAC PONS I PONS

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 68, pàg. 1662-1666, 1674-1678 i 1681.

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ
I PICARD

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 69, pàg. 1684-1690, 1698-1707 i 1710-1711.

MEMBRES DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS 

SÍNDIC MAJOR, JOAN ROSSELLÓ I VILLALONGA

Compareixença
RGE núm. 2567/17, per tal de celebrar una sessió

informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, DS núm. 50, pàg. 1298-1300 i 1304-1306.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es

trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1246, 1248-1249, 1251,
1257-1259 i 1263.

RGE núm. 17829/16, pel qual es trameten els informes
126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels comptes
generals dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici del 2014,
DS núm. 50, pàg. 1307-1311 i 1313-1314.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1332,
1340-1341 i 1344.

RGE núm. 2316/17, pel qual es tramet el Pla estratègic de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per al període
2017-2020, aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de
Comptes de 31 de gener de 2017, DS núm. 50, pàg. 1298-1300
i 1304-1306.

RGE núm. 3089/17, 4177/17 i 5182/17, pels quals es
trameten l'Informe 131/2017, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a
l'exercici 2012; l'Informe 132/2017, del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, formalitzats
en el període 2011-2014; i la Memòria anual i informació sobre
la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponent a l'exercici
2016, DS núm. 55, pàg. 1378-1379, 1383-1385 i 1386.

SÍNDIC FERNANDO TOLL-MESSIA I GIL

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es

trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
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relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1246-1248, 1249-1251 i
1259-1260.

RGE núm. 17732/16, pel qual es tramet l'informe 124/2016,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 2015, DS núm. 52, pàg.
1328-1329 i 1331.

SÍNDIC BERNAT SALVÀ I ALLOZA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 14511/16, 14512/16 i 17733/16, pels quals es

trameten els informes 122/2016, del Compte General de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, corresponent a
l'exercici 2012; 123/2016, de les subvencions dels contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca, corresponent als exercicis
2010 i 2011; i 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació
relativa a la contractació de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a
l'exercici 2013, DS núm. 46, pàg. 1251-1253 i 1260.

RGE núm. 766/17, pel qual es tramet l'informe 130/2016,
sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit
Popular corresponent a l'any 2007, DS núm. 52, pàg. 1332-
1334, 1339-1340 i 1344.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, ANDREU
MANRESA I MONSERRAT

Compareixences
RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, DS
núm. 70, pàg. 1714-1716, 1717-1718, 1718-1719, 1720-1721,
1722-1723, 1724-1725, 1726-1727, 1728, 1729, 1730, 1731 i
1732.

DIRECTORA GERENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
DE LES ILLES BALEARS, MARIA ANTÒNIA
TRUYOLS I MARTÍ

Compareixences
RGE núm. 12402/17, per tal d’explicar l’informe de

funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears
corresponent a l’any 2016, DS núm. 71, pàg. 1736-1740, 1744-
1747 i 1750-1751.

ALTRES INTERVINENTS

GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS

Compareixences
RGE núm. 4501/17, per tal d'informar sobre la situació en

què es troben les negociacions del nou model de finançament,
DS núm. 57, pàg. 1413-1415 i 1419-1423.

TEMÀTIC

- A -

Agència Tributària de les Illes Balears
DS núm. 59, pàg. 1432.
DS núm. 71, pàg. 1736 i 1751.

Ajuntament
Palma de Mallorca
DS núm. 46, pàg. 1246.
DS núm. 49, pàg. 1290.
DS núm. 58, pàg. 1428.
Sant Antoni de Portmany
DS núm. 46, pàg. 1246
Sant Josep de Sa Talaia
DS núm. 55, pàg. 1374.

Amnistia fiscal
DS núm. 59, pàg. 1438.

- B -

BMN
DS núm. 53, pàg. 1350.

- C -

Campanya electoral de 2007
DS núm. 48, pàg. 1282.
DS núm. 51, pàg. 1320.

Capitalitat de Palma
DS núm. 54, pàg. 1364.

Comptes sector públic local Illes Balears
DS núm. 52, pàg. 1328.

Concerts educatius
DS núm. 56, pàg. 1390.
DS núm. 73, pàg. 1996.

Consells Insulars
DS núm. 50, pàg. 1307.
DS núm. 55, pàg. 1374.
DS núm. 59, pàg. 1432.

Contractació de subministraments
DS núm. 48, pàg. 1280.

- D -

Despesa plurianual
DS núm. 73, pàg. 1966.
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Deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 47, pàg. 1272.

- E -

Empreses turístiques
DS núm. 59, pàg. 1438.

Enginyeria fiscal i societària
DS núm. 59, pàg. 1438.

Entitats dependents de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

DS núm. 46, pàg. 1246.

- F -

Finançament
DS núm. 54, pàg. 1369.
DS núm. 57, pàg. 1396 i 1412.

- H -

Hidrocarburs
DS núm. 47, pàg. 1268.

- I -

IVA
DS núm. 45, pàg. 1240.
DS núm. 49, pàg. 1290.

- P -

Partit Popular
DS núm. 52, pàg. 1332.

Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

DS núm. 60, pàg. 1448.
DS núm. 61, pàg. 1472.
DS núm. 62, pàg. 1488.
DS núm. 63, pàg. 1514.
DS núm. 64, pàg. 1552.
DS núm. 65, pàg. 1576.
DS núm. 66, pàg. 1600.
DS núm. 67, pàg. 1632.
DS núm. 68, pàg. 1662.
DS núm. 69, pàg. 1684.
DS núm. 70, pàg. 1714.
DS núm. 72, pàg. 1756.

- S -

SCIB

DS núm. 55, pàg. 1374.

Sindicatura de Comptes
Pla estratègic 2017-2020
DS núm. 49, pàg. 1294.
DS núm. 50, pàg. 1298.
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