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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2019.
DS núm. 99, pàg. 2518.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 6412/17, relativa a instar la Sindicatura de
Comptes a fiscalitzar la comptabilitat electoral del Partit
Popular a les eleccions 2003.
DS núm. 79, pàg. 2094.

RGE núm. 13971/17, relativa a l’increment i
l’homogeneïtzació dels complements retributius especials
per la prestació de serveis professionals a Formentera.
DS núm. 79, pàg. 2100.  

RGE núm. 334/18, relativa a retorn de 67 milions d’euros
al finançament de la CAIB.
DS núm. 75, pàg. 1997.

RGE núm. 669/18, relativa a negociació i liquidació de les
bestretes.
DS núm. 75, pàg. 2002.

RGE núm. 868/18, relativa a adequació de la regla de
despesa dels ens locals.
DS núm. 75, pàg. 2010.

RGE núm. 2745/18, relativa a fiscalització de diversos
contractes signats per l’Ajuntament d’Eivissa.
DS núm. 80, pàg. 2108.

RGE núm. 3251/18, relativa a amenaça de recurs
d’inconstitucionalitat a la Llei 13/2017, de 29 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018.
DS núm. 80, pàg. 2112.

RGE núm. 3252/18, relativa a modificació de la disposició
addicional 106 dels pressuposts generals de l’Estat per al
2018, relativa a les regles especials per al destí del superàvit
pressupostari de les comunitats autònomes. 
DS núm. 80, pàg. 2117.

RGE núm. 3678/18, relativa a rescat del túnel de Sóller.
DS núm. 81, pàg. 2126.

RGE núm. 3708/18, relativa a sol·licitud de no extradició a
Suïssa d’Hervé Falciani.
DS núm. 81, pàg. 2132.

RGE núm. 3838/18, relativa a fiscalització de la
comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca de les
eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015.
DS núm. 82, pàg. 2142.

RGE núm. 3839/18, relativa a fiscalització de la
comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig del 2015.
DS núm. 82,  pàg. 2142.

RGE núm. 4314/18, relativa a l’increment de les
compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears per assistència sanitària fora de la
seva illa de residència.
DS núm. 83, pàg. 2150.

RGE núm. 9973/18, relativa a pagament de les bestretes als
consells insulars. 
DS núm. 98, pàg. 2506.

RGE núm. 10227/18, relativa a rebuig a la intenció del
Consell de Formentera de no fer cas de les recomanacions
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
DS núm. 98, pàg. 2510.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 684/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’explicar els criteris
que s’han seguit per al nou càlcul de finançament que
s’aplicarà a l’illa de Menorca.
DS núm. 75, pàg. 1996.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a
l’any 2017.
DS núm. 77, pàg. 2034.

RGE núm. 1730/18, del Sr. Guillem Bou i Bauzá, matemàtic
que ha detectat una alteració a l’índex hipotecari IRPH,
que afecta una part de les hipoteques acordada per la
comissió en sessió de dia 5 de juny de 2018.
DS núm. 84, pàg. 2160.

RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
conjunt de les actuacions del Govern de les Illes Balears
davant la situació d’emergència provocada per les
inundacions a la zona del Llevant de Mallorca el dia 9
d’octubre de 2018.
DS núm. 86, pàg. 2196.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
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pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019.
DS núm. 87, pàg. 2234.

RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2019.
DS núm. 88, pàg. 2254.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 89, pàg. 2272.

RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 90, pàg. 2306.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 91, pàg. 2340.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019.
DS núm. 92, pàg. 2358.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 93, pàg. 2382.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2410.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 95, pàg. 2438.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 96, pàg. 2464.

RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre
el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2019.
DS núm. 97, pàg. 2484.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l’‘informe 133/2017,
de les subvencions i els contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent als exercicis
2013 i 2014.
DS núm. 74, pàg. 1970.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’Informe 133/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les
entitats locals, corresponent a l’exercici 2014.
DS núm. 74, pàg. 1970.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’Informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. 
DS núm. 74, pàg. 1970.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’Informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015.
DS núm. 74, pàg. 1970.

RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017,
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2016.
DS núm. 78, pàg. 2062.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Comptes General de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011.
DS núm. 78, pàg. 2072.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2015.
DS núm. 76, pàg. 2018.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015.
DS núm. 76, pàg. 2018.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015.
DS núm. 76, pàg. 2018.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015.
DS núm. 76, pàg. 2018.
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RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015.
DS núm. 78, pàg. 2062.

RGE núm. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de
desembre de 2016.
DS núm. 78, pàg. 2065.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han
prestat els consells insulars durant el període 2014-2016. 
DS núm. 85, pàg. 2178.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015.
DS núm. 85, pàg. 2178.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015.
DS núm. 85, pàg. 2178.

D’ALTRES ESCRITS

RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de
l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament
de les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del
2012 i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil
Escorxador i Serveis Càrnics Palma, SL.
DS núm. 81, pàg. 2137.

RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una
alteració a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de
les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2155.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS

núm. 99, pàg. 2547, 2549, 2559-2560, 2565, 2579-2581, 2634,
2666-2667, 2679-2680 i 2698-2699.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions 2003.
DS núm. 79, pàg. 2095.

RGE núm. 13971/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l’increment i l’homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera.
DS núm. 79, pàg. 2102-2103.

RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 1999-2000.

RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2005-2006.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals.  DS
núm. 75, pàg. 2012.

RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81, pàg. 2127-2128.

RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del
2015. DS núm. 82,  pàg. 2143-2144.

RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de
les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015. DS núm.
82,  pàg. 2143-2144.

RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència. DS núm. 83, pàg. 2152-2153.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca.  DS núm. 75,
pàg. 1996.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017. DS núm. 77, pàg. 2041-2042 i 2053-2054.

RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2166-2167 i 2172.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2423-2424 i 2432-2433.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
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RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2016.  DS núm. 78, pàg.
2076-2078 i 2088-2089.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011. DS núm. 78, pàg. 2076-
2078 i 2088-2089.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 78, pàg. 2076-2078 i
2088-2089.

RGE num. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2076-2078 i 2088-2089.

D’altres escrits
RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,

mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2155.

ALCOVER I ORDINAS, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2526-2527, 2529-2530, 2617 i 2620.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions 2003. 
DS núm. 79, pàg. 2094 i 2098-2100.

RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 1997-1998 i 2001-2002.

RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2007-2008.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals.  DS
núm. 75, pàg. 2010 i 2014-2015.

RGE núm. 2745/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de diversos contractes signats per l’Ajuntament
d’Eivissa. DS núm. 80, pàg. 2110-2111.

RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça de recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. DS
núm. 80, pàg. 2116-2117.

RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l’Estat per al 2018, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes. DS núm. 80, pàg. 2118 i 2122-2123.

RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81,  pàg. 2130.

RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani. DS núm. 81, pàg. 2135.

RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del
2015. DS núm. 82,  pàg. 2145-2146.

RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de
les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015. DS núm.
82,  pàg. 2145-2146.

RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència.  DS núm. 83, pàg. 2153. R G E
núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les bestretes als consells insulars. DS núm. 98,
pàg. 2507-2508. 

RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no
fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 2510.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca.  DS núm. 75,
pàg. 1997.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2045-2047 i 2055.

RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2168 i 2173.

RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2218-2220 i 2228.

RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2262-2263 i 2267-2268. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1986-1987 i 1991-1992.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les entitats
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locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1986-
1987 i 1991-1992.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1986-1987 i
1991-1992.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1986-1987 i
1991-1992.

RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2016.  DS núm. 78, pàg.
2082-2084 i 2089-2090.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg.
2082-2084 i 2089-2090.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023-2024 i 2028-2029.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023-2024 i
2028-2029.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023-2024 i
2028-2029.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2023-2024
i 2028-2029.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 78, pàg. 2082-2084
i 2089-2090.

RGE num. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2082-2084 i 2089-2090.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2188 i 2192.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2188 i 2192.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2188 i 2192.

D’altres escrits
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de

l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012

i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, SL. . DS núm. 81, pàg. 2139.

RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2156.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2547, 2578-2579, 2585-2586, 2633-2634, 2638-
2639, 2649-2650, 2665-2666, 2670-2671, 2697-2698 i 2704.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2045 i 2054.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 89,
pàg. 2286-2287 i 2300-2301. 

RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2323-2324 i 2334.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 92, pàg. 2369-2370.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2721-2722.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,

Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2473-2474 i 2480. 

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

Elaboració de dictàmens
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Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2548, 2616 i 2619-2620.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81,  pàg. 2127.
RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani. DS núm. 81, pàg. 2134.

RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del
2015. DS núm. 82,  pàg. 2144-2145.

RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de
les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015. DS núm.
82,  pàg. 2144-2145.

RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència.  DS núm. 83, pàg. 2153.

RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament de les bestretes als consells insulars. DS núm. 98,
pàg. 2508.

RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no
fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 2510.
 
Compareixences

RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2165-2166 i 2171.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2242.

RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2260-2261. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017

sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2016.  DS núm. 78, pàg.
2079-2080.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg.
2079-2080.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 78, pàg. 2079-2080.

RGE num. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de

la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2079-2080.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2186-2187.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2186-2187.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2186-2187.

D’altres escrits
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de

l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, SL. . DS núm. 81, pàg. 2138.

RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2155 i 2156.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2451-2452,
2459-2460, 2700-2702 i 2705.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2693-2694 i 2702.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2444-2446
i 2457-2458.

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

Elaboració de dictàmens
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Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2575-2576, 2583-2584 i 2718-2719 i 2723.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2241-2242 i 2248.

RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2318-2320.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2469-2471 i 2480.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2680, 2699-2700 i 2704-2705.

Proposicions no de llei
RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 2000.

RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2006.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals. DS
núm. 75, pàg. 2012-2013.

RGE núm. 2745/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de diversos contractes signats per l’Ajuntament
d’Eivissa. DS núm. 80, pàg. 2109-2110.

RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça de recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.  DS
núm. 80, pàg. 2115-2116.

RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l’Estat per al 2018, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes. DS núm. 80, pàg. 2120-2121.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca.  DS núm. 75,
pàg. 1997.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del

compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2042-2043 i 2054.    

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1984-1985 i 1991.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les entitats
locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1984-
1985 i 1991.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1984-1985 i
1991.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1984-1985 i
1991.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2022-2023 i 2028.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2022-2023
i 2028.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2022-2023
i 2028.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2022-2023
i 2028.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2518-2521, 2527-2528, 2612-2614 i 2617-2618.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions 2003. 
DS núm. 79, pàg. 2096-2098.

RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 1998-1999.

RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2002-2004 i 2008-2009.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals.  DS
núm. 75, pàg. 2011.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-087.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-090.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-096.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-096.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-003.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-080.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-080.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-080.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-080.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-077.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-074.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-074.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-074.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-074.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-074.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-076.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-076.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-076.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-076.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-099-01.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-079.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-075.pdf#page=16


HISENDA I PRESSUPOSTS / Índex any  2018 9

RGE núm. 2745/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de diversos contractes signats per l’Ajuntament
d’Eivissa. DS núm. 80, pàg. 2108-2109 i 2111-2112.

RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça de recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.  DS
núm. 80, pàg. 2113-2114.

RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l’Estat per al 2018, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes.  DS núm. 80, pàg. 2118-2119.

RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81,  pàg. 2126-2127 i
2130-2131.

RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani. DS núm. 81, pàg. 2133.

RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del
2015. DS núm. 82,  pàg. 2142-2143.

RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de
les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015. DS núm.
82,  pàg. 2142-2143.

RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència.  DS núm. 83, pàg. 2152.

RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament de les bestretes als consells insulars. DS núm. 98,
pàg. 2506-2507 i 2509-2510.

RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no
fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 2510-2511 i 2513-2514.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca. DS núm. 75,
pàg. 1996.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2039-2040 i 2052-2053.

RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2164-2165 i 2170.

RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2258-2259 i 2266-2267. 

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1982-1983 i 1990.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les entitats
locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1982-
1983 i 1990.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1982-1983 i
1990.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1982-1983 i
1990.

RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2016.  DS núm. 78, pàg.
2075-2076 i 2087-2088.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg.
2075-2076 i 2087-2088.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2021-2022 i 2027.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2021-2022
i 2027.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2021-2022
i 2027.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2021-2022
i 2027.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 78, pàg. 2075-2076
i 2087-2088.

RGE num. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2075-2076 i 2087-2088.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2185-2186 i 2191.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2185-2186 i 2191.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2185-2186 i 2191.
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D’altres escrits
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de

l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, SL. DS núm. 81, pàg. 2137-2138.

RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2155.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2668-2669 i 2671.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 92, pàg. 2370-2371 i 2377.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. 
DS núm. 97, pàg. 2493-2494 i 2501.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2582, 2586-2587 i 2681-2682.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2324-2325.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 93, pàg. 2398.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2562, 2577-2578, 2580, 2584-2585, 2680-2681, 
2683, 2697, 2704, 2719 i 2724.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2322-2323.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 91,
pàg. 2347-2348. 

RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 93, pàg. 2396-
2397.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2422-2423 i 2432.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2472. 

RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. 
DS núm. 97, pàg. 2492-2493 i 2500-2501.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2562-2563 i 2566.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2424-2426 i 2433.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2647-2649 i 2653-2654.
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FERRÀ I TERRASA, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca)

Compareixences
RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2211-2213 i 2226.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 91,
pàg. 2344-2346 i 2352-2353. 

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

Compareixences
RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2213-2216 i 2226-2227.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2242-2243 i 2248-
2249.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2518, 2527, 2548, 2615, 2632-2633 i 2665.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions 2003. 
DS núm. 79, pàg. 2095.

RGE núm. 13971/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l’increment i l’homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera. 
DS núm. 79, pàg. 2103.

RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 2001.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals.  DS
núm. 75, pàg. 2013-2014.

RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81,  pàg. 2129.

RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani. DS núm. 81, pàg. 2134.

RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència.  DS núm. 83, pàg. 2151-2152.

RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament de les bestretes als consells insulars. DS núm. 98,
pàg. 2508.

RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no
fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 2512.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca.  DS núm. 75,
pàg. 1997.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2044-2045.

RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2166 i 2171-2172.

RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2216-2217.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2243-2244.

RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2262. 

RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 89,
pàg. 2285-2286. 

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 92, pàg. 2368-2369 i 2377.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2449-2450.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
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RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 76, pàg. 2023.

D’altres escrits
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de

l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, SL. DS núm. 81, pàg. 2138.

RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,
mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2155-2156.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2630-2631, 2637-2638, 2667-2668 i 2671.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 89,
pàg. 2283-2284 i 2299. 

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2522-2523.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,

Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2472-2473. 

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2560-2561 i 2565.

Compareixences
RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2209-2211 i 2225-2226.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2418-2420 i 2430-2431.

RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. 
DS núm. 97, pàg. 2489-2491 i 2498-2499.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2556-2558 i 2563-2564.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2240-2241 i 2247-
2248.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2546.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13971/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a l’increment i l’homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera. 
DS núm. 79, pàg. 2101-2102.
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LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2634-2635 i 2639.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 89,
pàg. 2287-2289. 

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2546, 2649, 2654, 2664 i 2670.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 91,
pàg. 2346 i 2353. 

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 92, pàg. 2366-2367 i 2377.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2004-2005.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2628-2630 i 2636-2637.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1983-1984 i 1991.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les entitats

locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1983-
1984 i 1991.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1983-1984 i
1991.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1983-1984 i
1991.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 89,
pàg. 2282-2283 i 2299. 

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2678, 2696-2697 i 2703-2704.

Proposicions no de llei
RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 2000-2001.

RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2007.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals.  DS
núm. 75, pàg. 2013.

RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81,  pàg. 2128-2129.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca.  DS núm. 75,
pàg. 1997.

Compareixences
RGE núm. 17673/17, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2043-2044.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2421-2422 i 2431-2432.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017

sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
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Balears corresponent a l’exercici 2016.  DS núm. 78, pàg.
2080-2081.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg.
2080-2081.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 78, pàg. 2080-2081.

RGE num. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2080-2081.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2694-2696 i 2702-2703.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2446-2447
i 2458-2459.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2652-2653.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 91,
pàg. 2348-2349 i 2354. 

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13971/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a l’increment i l’homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera. 
DS núm. 79, pàg. 2103-2104.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Compareixences

RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. 
DS núm. 97, pàg. 2488-2489 i 2497-2498.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2523, 2558-2559, 2615-2616, 2619, 2679 i 2719-
2720.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2745/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a fiscalització de diversos contractes signats per l’Ajuntament
d’Eivissa. DS núm. 80, pàg. 2110.

RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça de recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.  DS
núm. 80, pàg. 2116.

RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l’Estat per al 2018, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes.  DS núm. 80, pàg. 2121-2122.

RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rescat del túnel de Sóller. DS núm. 81,  pàg. 2129-2130.

RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani. DS núm. 81, pàg. 2135.

RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del
2015. DS núm. 82,  pàg. 2145.

RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de
les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015. DS núm.
82,  pàg. 2145.

RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament de les bestretes als consells insulars. DS núm. 98,
pàg. 2509.

RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no
fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 2512-2513.

Compareixences
RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2217-2218.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2244.
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RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2262. 

RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2450-2451.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1985-1986 i 1991.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les entitats
locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1985-
1986 i 1991.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1985-1986 i
1991.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1985-1986 i
1991.

RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2016.  DS núm. 78, pàg.
2081-2082.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg.
2081-2082.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2023.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 78, pàg. 2081-2082.

RGE nú. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2081-2082.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2187-2188.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2187-2188.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2187-2188.

D’altres escrits
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de

l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, SL. DS núm. 81, pàg. 2139.

RAMON I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2717-2718 i 2723.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,

Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2468-2469.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2524-2525, 2561-2562 i 2565-2566.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 93, pàg. 2395-2396
i 2406.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2420 i 2431.

RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. 
DS núm. 97, pàg. 2491 i 2500.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
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Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2573-2575 i 2583.

Compareixences
RGE núm. 11147/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal de retre comptes del conjunt
de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la zona
del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm.
86, pàg. 2206-2209 i 2224-2225.

RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2316-2318 i 2333-
2334.

RGE núm. 11785/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
DS núm. 94, pàg. 2416-2418 i 2429-2430.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2521–2522, 2528, 2614, 2618 i 2677-2678.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2745/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a fiscalització de diversos contractes signats per l’Ajuntament
d’Eivissa. DS núm. 80, pàg. 2109.

RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça de recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.  DS
núm. 80, pàg. 2114-2115.

RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l’Estat per al 2018, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes.  DS núm. 80, pàg. 2119-2120.

RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani. DS núm. 81, pàg. 2132-2133 i 2135-2136.

RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament de les bestretes als consells insulars. DS núm. 98,
pàg. 2508.

RGE núm. 10227/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no
fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears. DS núm. 98, pàg. 2511.
 
Compareixences

RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2165 i 2171.

RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2260 i 2267. 

RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 93, pàg. 2394-
2395.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,

del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2022 i 2027-2028.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2022 i 2027-
2028.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2022 i 2027-
2028.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2022 i 2027-
2028.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2186.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2186.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2186.

D’altres escrits
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de

l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma, SL. . DS núm. 81, pàg. 2138.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2522 i 2559.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retorn de 67 milions d’euros al finançament de la
CAIB. DS núm. 75, pàg. 2001.

RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació i liquidació de les bestretes. DS núm. 75, pàg.
2007.

RGE núm. 868/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals.  DS
núm. 75, pàg. 2014.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 684/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els criteris que s’han seguit per al nou càlcul de
finançament que s’aplicarà a l’illa de Menorca.  DS núm. 75,
pàg. 1996.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 93, pàg. 2397-
2398.

RGE núm. 11785/18, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. 
DS núm. 97, pàg. 2493.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2662-2664 i 2669.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 92, pàg. 2365-2366 i 2376.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2518, 2527, 2546-2547, 2558, 2564, 2576-2577,
2584, 2615, 2631-2632, 2664-2665, 2670 i 2723. 

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d’informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2261-2262. 

RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 89,
pàg. 2284-2285 i 2300. 

RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2321-2322 i 2334.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 91,
pàg. 2347. 

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 92, pàg. 2367-2368 i 2377.

RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2448-2449
i 2459.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2471-2472 i 2480. 

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2676-2677 i 2682-2683.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 93, pàg. 2392-2394
i 2405-2406.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2548-2549.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, de la consellera de Presidència, per tal

d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 87, pàg. 2244-2245 i 2249.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)
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Proposicions no de llei
RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions 2003. 
DS núm. 79, pàg. 2096.

RGE núm. 13971/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l’increment i l’homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera. 
DS núm. 79, pàg. 2100-2101 i 2104-2105.

RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a l’increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de
residència.  DS núm. 83, pàg. 2150-2151 i 2154-2155.

D’altres escrits
RGE núm. 1730/18, de la Sra. Norka López Bolívar,

mitjançant el qual sol·licita que la comissió convoqui el Sr.
Guillem Bou Bauzà, matemàtic, que ha detectat una alteració
a l’índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
DS núm. 83, pàg. 2156.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2627-2628 i 2635-2636.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 89,
pàg. 2280-2282 i 2297-2299.

VILARET I GONZÁLEZ, AGUSTINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 99, pàg. 2581, 2586, 2650-2652, 2655 i 2720-2721.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions 2003. 
DS núm. 79, pàg. 2095 i 2096.

RGE núm. 13971/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l’increment i l’homogeneïtzació dels complements retributius
especials per la prestació de serveis professionals a Formentera. 
DS núm. 79, pàg. 2103.

Compareixences
RGE núm. 11785/18, del conseller d’Educació i Universitat,

per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. DS núm. 90, pàg. 2320.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS núm. 91,
pàg. 2346-2347 i 2353. 

RGE núm. 11785/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d’informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2019. DS núm. 95, pàg. 2447-2448.

RGE núm. 11785/18, de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2471 i 2480. 

MEMBRES DEL GOVERN

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

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 96, pàg. 2464-2468, 2474-2479 i 2480-2481.

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

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 90, pàg. 2306-2316, 2325-2333 i 2335-2336.

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

Compareixences
RGE núm. 17673/17, per tal de retre comptes del

compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.  DS núm. 77, pàg. 2034-2039, 2047-2052 i 2056-2057.

RGE núm. 11147/18, per tal de retre comptes del conjunt de
les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la situació
d’emergència provocada per les inundacions a la zona del
Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018. DS núm. 86,
pàg. 2196-2206, 2220-2224 i 2229-2231.

RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 88, pàg. 2254-2258, 2263-2266 i 2268-2269.
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CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I
PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS
núm. 89, pàg. 2272-2280, 2289-2297 i 2301-2303.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, PILAR COSTA I
SERRA

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 87, pàg. 2234- 2239, 2245-2247 i 2249-2250.

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ
I PICARD

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 92, pàg. 2358-2364, 2371-2376 i 2377-2379.

CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ, JOSEFINA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.  DS
núm. 91, pàg. 2340-2344, 2349-2352 i 2354-2355.

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

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 95, pàg. 2438-2443, 2452-2457 i 2460-2461.

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

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 93, pàg. 2382-2392, 2399-2405 i 2406-2407.

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, ISABEL MARIA BUSQUETS I
HIDALGO

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 94, pàg. 2410-2416, 2426-2429 i 2433-2434.

MEMBRES DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS 

SÍNDIC MAJOR, JOAN ROSSELLÓ I VILLALONGA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1970, 1987-1988 i 1992.

RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,
sobre determinats aspectes del compte general de les entitats
locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1973-
1974, 1987-1988 i 1992.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1975, 1987-
1988 i 1992.

RGE núm. 268/18, relatiu a l’informe 136/2017, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1978-1982, 
1987-1988 i 1992.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg. 2072
i 2091.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018 i 2026.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018 i 2026.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018 i 2026.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018 i 2026.

RGE núm. 851/18, pel qual es tramet l’informe 144/2017,
relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2016. DS núm. 78, pàg. 2065-2072 i 2091.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2178, 2188, 2190-2192 i 2193.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2181, 2188, 2190-2192 i 2193.
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RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2183,  2188, 2190-2192 i
2193.

SÍNDIC, BERNAT SALVÀ I ALLOZA

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 7878/17, pel qual es tramet l'informe 133/2017,

de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent als exercicis 2013 i 2014.  DS
núm. 74, pàg. 1970-1973 i 1988-1989.

RGE núm. 14962/17, relatiu a l’informe 135/2017, del
compte general de la Universitat de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 74, pàg. 1975-1977 i
1988-1989.

RGE núm. 698/18, pel qual es tramet l’informe 139/2017,
del Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent
a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018-2020, 2024-2026 i
2029-2030.

RGE núm. 699/18, pel qual es tramet l’informe 140/2017,
del Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018-2020,
2024-2026 i 2029-2030.

RGE núm. 700/18, pel qual es tramet l’informe 141/2017,
del Compte General del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018-2020,
2024-2026 i 2029-2030.

RGE núm. 701/18, pel qual es tramet l’informe 142/2017,
del Compte General del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2015. DS núm. 76, pàg. 2018-2020,
2024-2026 i 2029-2030.

RGE núm. 3723/18, pel qual es tramet l’informe 145/2018,
de la gestió del servei d’inspecció de vehicles que han prestat
els consells insulars durant el període 2014-2016. DS núm. 85,
pàg. 2178-2181, 2188-2190 i 2193.

RGE núm. 7151/18, pel qual es tramet l’informe 147/2018,
dels convenis concertats i dels convenis o contractes
formalitzats a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, corresponent a
l’exercici 2015. DS núm. 85, pàg. 2183-2185, 2188-2190 i
2193.

SÍNDIC, FERNANDO TOLL-MESSIA I GIL

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 10756/17, pel qual es tramet l’informe 134/2017,

sobre determinats aspectes del compte general de les entitats
locals, corresponent a l’exercici 2014. DS núm. 74, pàg. 1974-
1975, 1987-1988 i 1989.

RGE núm. 575/18, pel qual s’adjunta l’informe 137/2017
sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2016. DS núm. 78, pàg. 2062-
2065 i 2091.

RGE núm. 610/18, pel qual es tramet l’informe 138/2017,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent als exercicis 2010 i 2011.  DS núm. 78, pàg.
2072-2075 i 2091.

RGE núm. 790/18, pel qual es tramet l’informe 143/2017,
consolidat dels comptes generals de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015.  DS núm. 78, pàg. 2062-2065
i 2091.

RGE núm. 6660/18, adjuntant l’informe 146/2018, sobre els
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. DS
núm. 85, pàg. 2181-2182, 2190 i 2192-2193.

ALTS CÀRRECS

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

Compareixences
RGE núm. 11785/18, per tal d’informar sobre el Projecte de

llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019. DS
núm. 97, pàg. 2484-2487, 2494-2497, 2498, 2499-2500, 2501
i 2502.

D'ALTRES INTERVINENTS

BOU I BAUZÁ, GUILLEM

Compareixences
RGE núm. 1730/18, matemàtic que ha detectat una alteració

a l’índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les
hipoteques, acordada per la comissió en sessió de dia 5 de juny
de 2018. DS núm. 84, pàg. 2160-2164, 2168-2170 i 2174.

TEMÀTIC 

- A -

Ajuntament 
d’Eivissa
DS núm. 80, pàg. 2108.
de Palma
DS núm. 78, pàg. 2072.

- B -

Bestretes
DS núm. 75, pàg. 2002.
DS núm. 98, pàg. 2506.

- C -

Comptabilitat electoral
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MÉS per Mallorca
DS núm. 82,  pàg. 2142.
PSIB-PSOE
DS núm. 82,  pàg. 2142.

Consells insulars
DS núm. 98, pàg. 2506.
d’Eivissa
DS núm. 76, pàg. 2018.
de Formentera
DS núm. 76, pàg. 2018.
DS núm. 98, pàg. 2510.
de Mallorca
DS núm. 76, pàg. 2018.
de Menorca
DS núm. 76, pàg. 2018.

- E -

Endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 78, pàg. 2065.

Entitats locals
DS núm. 74, pàg. 1970.
DS núm. 75, pàg. 2010.
DS núm. 78, pàg. 2062.

Escorxador
DS núm. 81, pàg. 2137.

- F -

Falciani, Hervé
DS núm. 81, pàg. 2132.

Finançament 
CAIB
DS núm. 75, pàg. 1997.
Menorca
DS núm. 75, pàg. 1996.

Formentera
 DS núm. 79, pàg. 2100.

- I -

Índex hipotecari IRPH
DS núm. 83, pàg. 2155.
DS núm. 84, pàg. 2160.

Intervenció local
DS núm. 85, pàg. 2178.

Inundacions zona Llevant de Mallorca
DS núm. 86, pàg. 2196.

- L -

Llei Orgànica 6/2001, d’universitats
DS núm. 85, pàg. 2178.

- P -

Partit Popular
DS núm. 79, pàg. 2094.

Pressuposts generals
de l’Estat
DS núm. 80, pàg. 2112.
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 80, pàg. 2117.
DS núm. 87, pàg. 2234.
DS núm. 88, pàg. 2254.
DS núm. 89, pàg. 2272.
DS núm. 90, pàg. 2306.
DS núm. 91, pàg. 2340.
DS núm. 92, pàg. 2358.
DS núm. 93, pàg. 2382.
DS núm. 94, pàg. 2410.
DS núm. 95, pàg. 2438.
DS núm. 96, pàg. 2464.
DS núm. 97, pàg. 2484.
DS núm. 99, pàg. 2518.

- R -

Recurs d’inconstitucionalitat
DS núm. 80, pàg. 2112.

Regla de despesa dels ens locals
DS núm. 75, pàg. 2010.

- S -

Sector públic local
DS núm. 78, pàg. 2062.

Senda estabilitat pressupostària
 DS núm. 77, pàg. 2034.

Servei 
de Salut de les Illes Balears
DS núm. 83, pàg. 2150.
d’inspecció de vehicles
DS núm. 85, pàg. 2178.

Sindicatura de comptes
DS núm. 74, pàg. 1970.
DS núm. 78, pàg. 2062.
DS núm. 98, pàg. 2510.

Subvencions i contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

DS núm. 74, pàg. 1970.
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- T -

Túnel de Sóller
DS núm. 81, pàg. 2126.

- U -

Universitat de les Illes Balears
DS núm. 74, pàg. 1970.
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