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COMISSIÓ DE D´ASSUMPTES INSTITUCIONALS i GENERALS 
 
Dimecres, 27 de setembre de 2017. Sala Verda. 

L’ordre del dia de la Comissió d´Assumptes Institucionals i Generals del 

Parlament de les Illes Balears celebrada avui matí, contenia el debat i la votació 

de dues Proposicions no de llei.  

I 
La primera d’elles, presentada el Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB), relativa 

a la cobertura del servei d’informatius de l’Ens Radiotelevisió de les Illes 
Balears a l’illa de Formentera, ha estat AJORNADA. 
 

II 
La segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per 
Menorca relativa a la publicació dels informes de la Intervenció general de 
la CAIB i defensada per la diputada Patricia Font, ha estat APROVADA amb 

la incorporació de dues esmenes del Grup Parlamentari Socialista de 

modificació de tots els punts. Aleshores la PNL aprovada ha quedat redactada 

de la manera següent:  
 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears 

perquè en el termini de 6 mesos pengi al portal web de transparència 

o de contractació tots els informes de control financer elaborats per la 

Intervenció General de la CAIB des de l'any 2012, amb les limitacions 

que la llei de protecció de dades estableixi. 

 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Intervenció General de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears a elaborar anualment un 

informe de control financer de revisió de fraccionament de despeses 

en la tramitació de contractes menors. Aquests informes es 

publicaran d'acord amb el punt 1 anterior.  

 

http://bit.ly/2xvUWMx
http://bit.ly/2xvUWMx
http://bit.ly/2wVQN0e
http://bit.ly/2wVQN0e
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Intervencions 
Durant el debat s’han presentat 4 esmenes a la PNL, 2 per part dels Grup 

Parlamentari Popular i altres 2 per part del Grup Parlamentari Socialista, 

defensades per Mabel Cabrer i Xico Tarrés. El grup proposant només ha 

acceptat les esmenes del Grup Socialista. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: David Martínez (Podem Illes 

Balears), David Abril (MÉS per Mallorca) i Maria Antònia Sureda (El Pi-

Proposta per les Illes Balears).  

 

Votació 
Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent APROVADA 
(amb la incorporació de les dues esmenes del Grup Socialista) per 8 vots a 

favor i 4 abstencions. 

 

Ordre del dia 
 
Àudio de la Comissió 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2xzpM4s
https://youtu.be/7hFtatyU9fY
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