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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Projecte de Llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la
Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les
Illes Balears.
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 350-356.

Projecte de Llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i
tradicional.
DS núm. 41 (28 de febrer del 2002), pàg. 590-595.

Projecte de Llei RGE núm. 3587/02, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears.
DS núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 726-732.

Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes
Balears.
DS núm. 51 (6 de març del 2003), pàg. 738-744.

PREGUNTES

RGE núm. 2783/99, relativa a adquisició de la
documentació històrica de James Maps.
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 34-35.

RGE núm. 3095/99, relativa a millora de l’adjudicació de
places al personal docent.
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 46-49.

RGE núm. 3096/99, relativa a problema de les renúncies
dels professors provinents d’altres comunitats autònomes.
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.

RGE núm. 3097/99, relativa a conveni amb el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera per patrocinar algun club
esportiu d’Eivissa o de Formentera.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 86-87.

RGE núm. 3098/99, relativa a actuacions de l’Escola Balear
de l’Esport.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-89.

RGE núm. 3099/99, relativa a creació de noves escoles
superiors de l’EBE amb seu a Menorca o a les Pitiüses.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-89.

RGE núm. 3100/99, relativa a delegació a Menorca i a les
Pitiüses de l’EBE.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 88-89.

RGE núm. 3270/99, relativa a exposicions temporals
itinerants durant l’any 200.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 54-56.

RGE núm. 3398/99, relativa a centres culturals de
titularitat de l’Estat i gestionats actualment pel Govern que
no podran ser transferits als consells insulars.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.

RGE núm. 3399/99, relativa a centres culturals de
titularitat de l’Estat i gestionats actualment pel Govern que
es podran transferir als consells insulars.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.

RGE núm. 3400/99, relativa a centres culturals de
titularitat estatal gestionats pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.

RGE núm. 3401/99, relativa a finançament de la
construcció de noves escoles a Menorca.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 58-61.

RGE núm. 3402/99, relativa a mesures per impulsar la
descentralització de les gestions d’educació a favor dels
consells insulars.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.

RGE núm. 3626/99, relativa a programa informàtic per a la
xarxa global de biblioteques de les Illes Balears.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 62-64.

RGE núm. 3627/99, relativa a convenis per a la celebració
de grans esdeveniments esportius a Menorca.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 89-91.

RGE núm. 3628/99, relativa a capacitat normativa en
matèria de cultura i promoció sociocultural als consells
insulars.
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 64-66.

RGE núm. 3661/99, relativa a conveni quadriennal amb el
Bàsquet Inca.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

RGE núm. 3662/99, relativa a conveni quadriennal amb el
Menorca Bàsquet.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

RGE núm. 3663/99, relativa a ajudes del Govern de les Illes
Balears als equips de bàsquet de la Lliga LEB.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

RGE núm. 4715/99, relativa a nombre de béns catalogats al
Museu de Mallorca.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.

RGE núm. 4725/99, relativa a tipus d’assegurança que
cobreix l’edifici, colAleccions i persones del Museu d’Eivissa
i Formentera.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.
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RGE núm. /99, relativa a tipus d’assegurança que cobreix
l’edifici, les colAleccions i les persones del Museu de
Menorca.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

RGE núm. /99, relativa a tipus d’assegurança que cobreix
l’edifici, les colAleccions i les persones del Museu de
Mallorca.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

RGE núm. 4785/99, relativa a ubicació de l’alberg juvenil
a Menorca.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 127-129.

RGE núm. 4913/99, relativa a mesures de foment i difusió
del joc maonès que durà a terme el Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 4914/99, relativa a mesures de foment i difusió
de l’esport del trot que durà a terme el Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 4915/99, relativa a jocs o esports catalogats
actualment com a tradicionals de les Illes Balears.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 110-111.

RGE núm. 4916/99, relativa a mesures de foment i difusió
del tir de la bolla que durà a terme el Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 4917/99, relativa a mesures de foment i difusió
del tir de fona que durà a terme el Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 614/00, relativa a l’atribució dels romanents de
la Universiada Palma’99 als consells insulars.
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 210-212.

RGE núm. 1490/00, relativa a Museu de Mallorca.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 191-193.

RGE núm. 1491/00, relativa a museus de titularitat privada.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 193-194.

RGE núm. 1492/00, relativa a procediments d’emergència
als museus.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 194-195.

RGE núm. 1805/00, relativa a construcció d’un centre
d’educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí
(Palma).
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

RGE núm. 1806/00, relativa a construcció d’un centre
d’educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí
(Palma).
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

RGE núm. 3071/00, relativa a creació d’una plaça de tècnic
de grau mitjà al Museu de Menorca.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 323-325.

RGE núm. 3072/00, relativa a professor d’educació bàsica
per al gabinet pedagògic del Museu de Menorca.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 325-327.

RGE núm. 3073/00, relativa a una plaça de tècnic mitjà.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 327-328.

RGE núm. 3074/00, relativa a creació de places de tècnics
superiors en els museus de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328-329.

RGE núm. 3075/00, relativa a creació d’una nova plaça de
grau mitjà amb requisits en conservació i restauració de
béns culturals-arqueologia per al Museu de Mallorca.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

RGE núm. 3077/00, relativa a diferenciació d’especialistes
en algunes places de tècnic superior.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

RGE núm. 3078/00, relativa a restricció dels llocs de treball
dels museus de titularitat estatal i gestionats per la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329-331.

RGE núm. 3079/00, relativa a repercussions de la restricció
dels llocs de treball dels museus gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 331-332.

RGE núm. 3933/00, relativa a professors de suport.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-340.

RGE núm. 3934/00, relativa a dotació de professors de
suport el curs escolar 2000-2001.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-340.

RGE núm. 3935/00, relativa a l’escola pública Es Puig de
Lloseta.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 3936/00, relativa a data d’acabament de l’escola
pública Es Puig de Lloseta.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 3937/00, relativa a instalAlacions i equipaments
a l’escola pública Es Puig de Lloseta.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.
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RGE núm. 4155/00, relativa a acreditació de coneixements.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 341-344.

RGE núm. 4156/00, relativa a acreditació de coneixements
una vegada desaparegut el títol de graduat escolar.
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 341-344.

RGE núm. 4410/00, relativa a projectes dins el programa
I+D.
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 362-365.

RGE núm. 4573/00, relativa a elaboració del catàleg del
patrimoni artístic.
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 365-367.

RGE núm. 4574/00, relativa a catàleg de protecció de
patrimoni històric de les Illes Balears.
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 365-367.

RGE núm. 175/01, relativa a finançament de l’institut de
Sant Llorenç al municipi de Sant Joan.
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 402-404.

RGE núm. 176/01, relativa a material didàctic per a
l’ensenyament de les varietats dialectals.
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 404-408.

RGE núm. 177/01, relativa a casa de pagès ubicada a la
necròpolis del Puig des Molins.
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 422-424.

RGE núm. 178/01, relativa a previsions de futur respecte
del Conservatori d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 424-426.

RGE núm. 652/01, relativa a gratificació complementària
com a indemnització per jubilació avançada.
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 446-448.

RGE núm. 653/01, relativa a incompliment dels
compromisos que figuren a la memòria dels pressuposts de
la secció 13.
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

RGE núm. 654/01, relativa a criteris de territorialització de
les inversions per a l’exercici 2001.
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 450-453.

RGE núm. 812/01, relativa a gestions fetes per tal de no
perdre les inversions a Pollentia i a Torre d’En Gaumés.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.

RGE núm. 814/01, relativa a funcions del Sr. Joan Arrom.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 467-470.

RGE núm. 904/01, relativa a l’explotació del bar del Museu
de Menorca.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 470-471.

RGE núm. 905/01, relativa a transferència a l’Ajuntament
de Santanyí.
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 453-454.

RGE núm. 1325/01, relativa a la biblioteca de Can Salas.
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 498-499.

RGE núm. 1326/01, relativa al Museu Marítim de les Illes
Balears.
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 499-500.

RGE núm. 1415/01, relativa a gestions per a l’ús compartit
d’espais al Museu de Menorca.
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 486-487.

RGE núm. 1416/01, relativa a llei d’associacionisme
cultural.
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 487-489.

RGE núm. 1696/01, relativa a l’increment de taxes de
l’Escola Oficial d’Idiomes amb una pujada del 270%.
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 500-503.

RGE núm. 3491/01, relativa al protocol d’emergències als
museus i a les biblioteques.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 562-564.

RGE núm. 3492/01, relativa a transferències de museus,
arxius i biblioteques gestionats per la comunitat autònoma
de les Illes Balears als consells insulars.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 564-566.

RGE núm. 3595/01, relativa a manca de resposta a les
preguntes i solAlicituds de documentació del Grup
Parlamentari Popular.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570.

RGE núm. 3598/01, relativa a la data de presentació del
projecte de llei d’arxius, museus i biblioteques.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570-572.

RGE núm. 3748/01, relativa a la situació dels repetidors de
TV adquirits pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 572-574.

RGE núm. 113/02, relativa a aportació econòmica al Museu
d’Art Modern i Contemporani de Palma.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 622-626.

RGE núm. 114/02, relativa a participació del Govern al
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 622-626.

RGE núm. 143/02, relativa al projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears.
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598-601.

RGE núm. 144/02, relativa a l’Arxiu de l’Educació de les
Illes Balears.
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 601-603.
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RGE núm. 145/02, relativa als acords Govern-Consell
Insular de Menorca per compartir espais al Museu de
Menorca.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-612.

RGE núm. 146/02, relativa a l’execució del nou alberg
juvenil a Menorca.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 612-614.

RGE núm. 147/02, relativa a l’estudi sobre instalAlacions
culturals a les Illes Balears.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 611-612.

RGE núm. 851/02, relativa a garantia del coneixement de
la llengua catalana.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 626-628.

RGE núm. 860/02, relativa a recuperació pel Ministeri de
Cultura de 18 pintures cedides al Museu de Mallorca.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 628-630.

RGE núm. 861/02, relativa a cost de la rehabilitació del
casal de Can Fàbregas.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 630-632.

RGE núm. 1470/02, relativa a aportació del Govern al
consorci que gestiona la casa museu de Xim Torrens.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.

RGE núm. 1471/02, relativa a valoració de l’obra de Xim
Torrens.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.

RGE núm. 1472/02, relativa a obra acceptada pel Govern
de l’herència de Xim Torrens.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.

RGE núm. 2813/02, relativa als títols de formació
professional pendent d’expedició.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.

RGE núm. 2814/02, relativa a import recaptat per taxes a
l’expedició de títols de formació professional.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.

RGE núm. 2904/02, relativa a l’ampliació de l’Escola Sant
Rafel.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.

RGE núm. 2905/02, relativa a l’inici de les obres de l’escola
S’Olivera de Puig d’En Valls.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.

RGE núm. 2906/02, relativa a la inauguració de l’Institut
Sant Agustí.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 691-692.

RGE núm. 2907/02, relativa a l’inici de les obres de
l’Institut de Sant Llorenç.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 692-693.

RGE núm. 2908/02, relativa a l’inici de les obres del nou
conservatori de música.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 693-695.

RGE núm. 3526/02, relativa a la conservació del patrimoni
històric.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 695-696.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2765/99, relativa a ajudes per a la redacció dels
catàlegs municipals de protecció del patrimoni històric.
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 35-42.

RGE núm. 150/00, relativa a exposició d’obres d’art del
fons artístic del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118-122.

RGE núm. 325/00, relativa a creació d’una escola superior
de tir amb arc a les Pitiüses.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129-132.

RGE núm. 566/00, relativa a ús de les instalAlacions
escolars.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 132-135.

RGE núm. 719/00, relativa a la construcció d’un nou edifici
per a l’Escola d’Adults de Maó.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 195-200.

RGE núm. 1494/00, relativa a conservació del patrimoni
històric.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 200-204.

RGE núm. 2272/00, relativa al sistema de jubilació previst
a la LOGSE.
DS núm. 18 (8 de juny del 2000), pàg. 250-254.

RGE núm. 3646/00, relativa a enquesta d’usos i hàbits
culturals a les Illes Balears.
DS núm. 16 (16 de novembre del 2000), pàg. 356-254.

RGE núm. 4492/00, relativa a ampliació de la programació
en llengua catalana en les emissions del segon canal de
RTVE i restabliment de les emissions en català de Ràdio 4
RNE.
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

RGE núm. 825/01, relativa a la participació del Govern de
les Illes Balears en la futura fundació del Teatre Principal
de Maó.
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 438-442.

RGE núm. 826/01, relativa a suport a la Federació Balear
de Kickboxing.
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 442-443.

RGE núm. 3707/01, relativa a ús de la llengua catalana en
els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 574-577.



170 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex anys 1999-2003 

 

RGE núm. 3832/01, relativa als programes d’integració de
la població immigrant.
DS núm. 40 (22 de novembre del 2001), pàg. 582-585.

RGE núm. 207/02, relativa a adhesió del Govern de les Illes
Balears a l’any Amiens proclamat per l’Ajuntament d’Es
Castell.
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 603-606.

RGE núm. 930/02, relativa a modificació de la Llei
reguladora del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 614-616.

RGE núm. 1866/02, relativa a constitució dels consells
escolars insulars.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 658-660.

RGE núm. 1931/02, relativa a mesures de suport al
llenguatge de signes.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 660-662.

RGE núm. 1970/02, relativa a pla de dinamització dels
museus gestionats pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 662-666.

RGE núm. 3028/02, relativa a la presència de totes les
llengües oficials de l’Estat en les webs dels organismes
oficials de l’Estat.
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

RGE núm. 351/03, relativa a coneixement dels anglicismes
històrics a l’illa de Menorca.
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 750-752.

RGE núm. 462/03, relativa a títol superior de turisme.
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 752-755.

RGE núm. 464/03, relativa a medalles d’or i premis Ramon
Llull.
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 755-756.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la present legislatura. 
DS núm. 2 (21 de setembre del 1999), pàg. 6-28.

RGE núm. 3536/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la situació de les
extensions del Conservatori de les Illes Balears a Menorca
i a Eivissa. 
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 70-82.

RGE núm. 4550/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les mesures tècniques que
emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per poder
rebre amb claredat d’imatge i so les televisions, tant
públiques com privades, especialment aquelles que emeten
en llengua catalana. 
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98-105.

RGE núm. 322/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’explicar i concretar els projectes de
normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l’any 2000. 
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.

RGE núm. 575/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la violència als centres
escolars de les Illes Balears. 
DS núm. 13 (23 de març del 2000), pàg. 154-171.

RGE núm. 774/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la primera reunió de la
Junta Insular de Patrimoni Històric. 
DS núm. 14 (13 d’abril del 2000), pàg. 174-184.

RGE núm. 1344/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el projecte de creació de
la universitat europea CEES. 
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 212-224.

RGE núm. 1865/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern de
les Illes Balears en matèria de museus.
DS núm. 20 (21 de setembre del 2000), pàg. 286-299.

RGE núm. 2029/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar respecte de l’opinió del Govern
sobre l’informe “Universitat 2000".
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 233-246.

RGE núm. 2250/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i les
conclusions de les jornades d’educació secundària
obligatòria.
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 302-317.

RGE núm. 2271/00, del Magnífic i ExcelAlentíssim Sr.
Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal
d’explicar la política universitària duta a terme.
DS núm. 19 (14 de juny del 2000), pàg. 258-282.

RGE núm. 2402/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el Pla de formació del
professorat.
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 367-373.

RGE núm. 2482/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi comparatiu de les
retribucions de personal docent no universitari per
comunitats autònomes.
DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378-385.
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RGE núm. 2652/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la modificació de la
relació de llocs de feina del personal funcionari de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 408-415.

RGE núm. 3738/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les inversions realitzades
o previstes en matèria de patrimoni històric i artístic durant
l’any 2000.
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 426-434.

RGE núm. 4887/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les biblioteques i arxius
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 471-480.

RGE núm. 919/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la tasca realitzada per
l’Institut d’Estudis Baleàrics.
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 503-512.

RGE núm. 1175/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i
resultats de la I mostra de FP.
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 454-460.

RGE núm. 1559/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’any europeu de les
llengües.
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 518-525.

RGE núm. 1576/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la propera convocatòria
d’oposicions per accedir als cossos docents.
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 489-493.

RGE núm. 1583/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre els ensenyaments
musicals.
DS núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 534-539.

RGE núm. 2122/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la proposta de mapa
escolar a l’illa de Menorca.
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 525-530.

RGE núm. 2392/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el programa educatiu
intercultural “Vivim plegats”.
DS núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 539-546.

RGE núm. 2655/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern en
relació amb la formació professional i concretament sobre
l’oferta educativa de formació professional a la comarca de
llevant, amb especial referència a l’IES Na CamelAla de
Manacor.
DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.

RGE núm. 1868/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’adjudicació a l’empresa
ACO, CB, del servei de menjador escolar dels colAlegis Es
Cremat de Vilafranca de Bonany i Fra Juníper Serra de
Petra.
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

RGE núm. 2910/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les darreres dades
aparegudes a diferents mitjans en relació amb el nivell de
fracàs escolar existent a la nostra comunitat autònoma que
la situa com a capdavantera en relació a la resta de l’Estat.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

RGE núm. 3519/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la realitat dels projectes
en relació amb els museus d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 696-701.

RGE núm. 3525/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi “El futur de la
memòria”.
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 706-718.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2765/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes per a la redacció dels catàlegs municipals de protecció
del patrimoni històric, DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg.
37-38 i 40-41.

RGE núm. 4492/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ampliació de la programació en llengua
catalana en les emissions del segon canal de RTVE i
restabliment de les emissions en català de Ràdio 4 RNE, DS
núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-391 i 394-395.

RGE núm. 3832/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
als programes d’integració de la població immigrant, DS núm.
40 (22 de novembre del 2001), pàg. 583 i 585.

Informacions
Substitució del Sr. Cecili Buele i Ramis, DS núm. 3 (13

d’octubre del 1999), pàg. 34; i DS núm. 27 (15 de febrer del
2001), pàg. 390.

Substitució de la Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, DS
núm. 40 (22 de novembre del 2001), pàg. 582; i DS núm. 49 (21
de novembre del 2002), pàg. 706.

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució de la Sra. Sofía Hernanz i Costa, DS núm. 5 ( 18

de novembre del 1999), pàg. 54; i DS núm. 24 (16 de novembre
del 2000), pàg. 350.
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Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.
16 (18 de maig del 2000), pàg. 210.

Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 37 (20
de setembre del 2001), pàg. 550.

Substitució del Sr. Joan Marí i Serra, DS núm. 41 (28 de
febrer del 2002), pàg. 590.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 2 (21

de setembre del 1999), pàg. 6; i DS núm. 10 (24 de febrer del
2000), pàg. 119.

Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 11 (2
de març del 2000), pàg. 126.

Substitució de la Sra. Lluïsa Dubón i Pretus, DS núm. 34 (10
de maig del 2001), pàg. 498.

Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 42 (7 de
març del 2002), pàg. 598; i DS núm. 46 (13 de juny del 2002),
pàg. 660-662.

Substitució del Sr. Salvador Cànoves i Rotger, DS núm.
50 (27 de febrer del 2003), pàg. 726.

BENNÀSAR I TOUS, FRANCISCA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 4410/00, relativa a projectes dins el programa

I+D, DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 362 i 364.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1866/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a constitució dels consells escolars insulars, DS núm. 46 (13 de
juny del 2002), pàg. 658-660.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista)

Elaboració dictàmens
Projecte de Llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la

Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes
Balears, DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 353.

Projecte de Llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i
tradicional, DS núm. 41 (28 de febrer del 2002), pàg. 590-594.

Projecte de Llei RGE núm. 3587/02, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, DS
núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 727.

Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes
Balears, DS núm. 51 (6 de març del 2003), pàg. 738 i 740.

Proposicions no de llei
RGE núm. 150/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a exposició d’obres d’art del fons artístic del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 120.

RGE núm. 325/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació d’una escola superior de tir amb arc a les Pitiüses, DS
núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 131.

RGE núm. 566/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ús de les instalAlacions escolars, DS núm. 11 (2 de març del
2000), pàg. 133.

RGE núm. 719/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la construcció d’un nou edifici per a l’Escola d’Adults de
Maó, DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 197-198.

RGE núm. 1494/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conservació del patrimoni històric, DS núm. 15 (4 de maig del
2000), pàg. 201-202.

RGE núm. 3646/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a enquesta d’usos i hàbits culturals a les Illes Balears, DS núm.
16 (16 de novembre del 2000), pàg. 358.

RGE núm. 825/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la participació del Govern de les Illes Balears en la futura
fundació del Teatre Principal de Maó, DS núm. 30 (15 de març
del 2001), pàg. 439 i 441.

RGE núm. 826/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la Federació Balear de Kickboxing, DS núm. 30 (15
de març del 2001), pàg. 443.

RGE núm. 3707/01, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a ús de la llengua catalana en els dictàmens
del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 575-576.

RGE núm. 207/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adhesió del Govern de les Illes Balears a l’any “Amiens”
proclamat per l’Ajuntament d’Es Castell, DS núm. 42 (7 de
març del 2002), pàg. 604-605.

RGE núm. 930/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei reguladora del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears, DS núm. 43 (21 de març del
2002), pàg. 614-615.

RGE núm. 1866/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a constitució dels consells escolars insulars, DS núm. 46 (13 de
juny del 2002), pàg. 658-660.

RGE núm. 1931/02, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a mesures de suport al llenguatge de
signes, DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 661.

RGE núm. 1970/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de dinamització dels museus gestionats pel Govern de les
Illes Balears, DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 663-664.

RGE núm. 3028/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la presència de totes les llengües oficials
de l’Estat en les webs dels organismes oficials de l’Estat, DS
núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

RGE núm. 462/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a títol superior de turisme, DS núm. 52 (13 de març del 2003),
pàg. 754-755.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (21
de setembre del 1999), pàg. 18-19.

RGE núm. 4550/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les mesures tècniques que
emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per poder rebre
amb claredat d’imatge i so les televisions, tant públiques com
privades, especialment aquelles que emeten en llengua catalana,
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 102.
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RGE núm. 322/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’explicar i concretar els projectes de
normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l’any 2000, DS núm. 12 (16 de març
del 2000), pàg. 141-142.

RGE núm. 575/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la violència als centres escolars
de les Illes Balears, DS núm. 13 (23 de març del 2000), pàg.
163-164.

RGE núm. 774/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la primera reunió de la Junta
Insular de Patrimoni Històric, DS núm. 14 (13 d’abril del 2000),
pàg. 177-178.

RGE núm. 1344/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el projecte de creació de la
universitat europea CEES, DS núm. 16 (18 de maig del 2000),
pàg. 218-219 i 223.

RGE núm. 1865/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern de les
Illes balears en matèria de museus, DS núm. 20 (21 de setembre
del 2000), pàg. 295-296.

RGE núm. 2029/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar respecte de l’opinió del Govern sobre
l’informe “Universitat 2000", DS núm. 17 (31 de maig del
2000), pàg. 240-241.

RGE núm. 2250/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i les
conclusions de les jornades d’educació secundària obligatòria,
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 313.

RGE núm. 2271/00, del Magnífic i excelAlentíssim Sr.
Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’explicar la
política universitària duta a terme, DS núm. 19 (14 de juny del
2000), pàg. 269-270.

RGE núm. 2652/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la modificació de la relació de
llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria
d’Educació i Cultura, DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg.
414.

RGE núm. 3738/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les inversions realitzades o
previstes en matèria de patrimoni històric i artístic durant l’any
2000, DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 432.

RGE núm. 4887/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les biblioteques i arxius
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 476-477.

RGE núm. 919/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la tasca realitzada per l’Institut
d’Estudis Baleàrics, DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg.
509-510.

RGE núm. 1175/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i resultats
de la I mostra de FP, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg.
458.

RGE núm. 1559/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’any europeu de les llengües,
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 521.

RGE núm. 1576/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la propera convocatòria
d’oposicions per accedir als cossos docents, DS núm. 33 (26
d’abril del 2001), pàg. 492-493.

RGE núm. 1583/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre els ensenyaments musicals, DS
núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 536-537.

RGE núm. 2122/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la proposta de mapa escolar a
l’illa de Menorca, DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 527-
528.

RGE núm. 2392/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el programa educatiu
intercultural “Vivim plegats”, DS núm. 36 (7 de juny del 2001),
pàg. 541.

RGE núm. 2655/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern en
relació amb la formació professional i concretament sobre
l’oferta educativa de formació professional a la comarca de
llevant, amb especial referència a l’IES Na CamelAla de
Manacor, DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 554-555.

RGE núm. 1868/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’adjudicació a l’empresa ACO,
CB, del servei de menjador escolar dels colAlegis Es Cremat de
Vilafranca de Bonany i Fra Juníper Serra de Petra, DS núm. 45
(6 de juny del 2002), pàg. 652-653.

RGE núm. 3525/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi “El futur de la
memòria”, DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 715-
716.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Bonet, DS núm. 15 (4 de

maig del 2000), pàg. 190.
Substitució de la Sra. Francisca Bennàsar i Tous, DS núm.

16 (18 de maig del 2000), pàg. 210.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2765/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes per a la redacció dels catàlegs municipals de protecció
del patrimoni històric, DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg.
38-39.

Compareixences
RGE núm. 3738/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre les inversions realitzades o
previstes en matèria de patrimoni històric i artístic durant l’any
2000, DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 433.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3933/00, relativa a professors de suport, DS núm.

23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-339.
RGE núm. 3934/00, relativa a dotació de professors de

suport el curs escolar 2000-2001, DS núm. 23 (2 de novembre
del 2000), pàg. 338-339.
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RGE núm. 3935/00, relativa a l’escola pública Es Puig de
Lloseta, DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 3936/00, relativa a data de finalització de l’escola
pública Es Puig de Lloseta, DS núm. 23 (2 de novembre del
2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 3937/00, relativa a instalAlacions i equipaments
a l’escola pública “Es Puig” de Lloseta, DS núm. 23 (2 de
novembre del 2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 1325/01, relativa a la biblioteca de Ca’n Sales,
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 498-499.

RGE núm. 1326/01, relativa al Museu Marítim de les Illes
Balears, DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 499-500.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3832/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als programes d’integració de la població immigrant, DS núm.
40 (22 de novembre del 2001), pàg. 582 i 584-585.

RGE núm. 1931/02, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a mesures de suport al llenguatge de
signes, DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 661-662.

Compareixences
RGE núm. 1583/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre els ensenyaments musicals, DS
núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 537 i 539.

RGE núm. 2392/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el programa educatiu
intercultural “Vivim plegats”, DS núm. 36 (7 de juny del 2001),
pàg. 542-543 i 545-546.

CASTILLO I FERRER, AINA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3646/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a enquesta d’usos i hàbits culturals a les Illes Balears, DS núm.
16 (16 de novembre del 2000), pàg. 356-357 i 359.

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 41 (28 de

febrer del 2002), pàg. 592; i DS núm. 45 (6 de juny del 2002),
pàg. 638.

Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 52 (13 de març
del 2003), pàg. 750.

CEREZO I MIR, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 3095/99, relativa a millora de l’adjudicació de

places al personal docent, DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999),
pàg. 46 i 48-49.

RGE núm. 3096/99, relativa a problema de les renúncies
dels professors provinents d’altres comunitats autònomes, DS
núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.

RGE núm. 4155/00, relativa a acreditació de coneixements,
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 342-344.

RGE núm. 4156/00, relativa a acreditació de coneixements
una vegada desaparegut el títol de graduat escolar, DS núm. 23
(2 de novembre del 2000), pàg. 342-344.

Compareixences
RGE núm. 1576/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la propera convocatòria
d’oposicions per accedir als cossos docents, DS núm. 33 (26
d’abril del 2001), pàg. 491-492.

RGE núm. 2122/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la proposta de mapa escolar a
l’illa de Menorca, DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 529.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de Llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la

Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes
Balears, DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 351 i 353.

Projecte de Llei RGE núm. 3587/02, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, DS
núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 727-728.

Proposicions no de llei
RGE núm. 325/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una escola superior de tir amb arc a les Pitiüses, DS
núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 131.

RGE núm. 1494/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conservació del patrimoni històric, DS núm. 15 (4 de maig del
2000), pàg. 202-204.

RGE núm. 462/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a títol superior de turisme, DS núm. 52 (13 de març del 2003),
pàg. 753-754.

Compareixences
RGE núm. 575/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la violència als centres escolars
de les Illes Balears, DS núm. 13 (23 de març del 2000), pàg.
164-166 i 169-170.

RGE núm. 774/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la primera reunió de la Junta
Insular de Patrimoni Històric, DS núm. 14 (13 d’abril del 2000),
pàg. 177 i 182-183.

RGE núm. 2402/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el Pla de formació del
professorat, DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 367.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 20 (21

de setembre del 2000), pàg. 286.
Substitució de la Sra. Maria Lluïsa Dubon i Pretus, DS núm.

21 (28 de setembre del 2000), pàg. 302.
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DUBÓN I PRETUS, MARIA LLUÏSA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 207/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adhesió del Govern de les Illes Balears a l’any “Amiens”
proclamat per l’Ajuntament d’Es Castell, DS núm. 42 (7 de
març del 2002), pàg. 605.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 51 (6 de

març del 2003), pàg. 738.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3707/01, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Ecologista, relativa a ús de la llengua catalana en els dictàmens
del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 575.

RGE núm. 3832/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
als programes d’integració de la població immigrant, DS núm.
40 (22 de novembre del 2001), pàg. 582-583.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució de la Sra. Aina del Castillo i Ferrer, DS núm. 27

(15 de febrer del 2001), pàg. 390.
Substitució de la Sra. Francisca Bennàsar, DS núm. 51 (6 de
març del 2003), pàg. 738.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 52 (13 de

març del 2003), pàg. 750. 

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 14 (13

d’abril del 2000), pàg. 174.
Substitució de la Sra. Maria Cerezo i Mir, DS núm. 15 (4 de

maig del 2000), pàg. 190.
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 30 (15 de març
del 2001), pàg. 438.

FULLANA I FIOL, SEBASTIANA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 49 (21 de
novembre del 2002), pàg. 706.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
PSM Entesa Nacionalista)

Informacions
Substitució de la Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, DS

núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 110; DS núm. 17 (31 de
maig del 2000), pàg. 230; i DS núm. 43 (21 de març del 2002),
pàg. 610.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de Llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i

tradicional, DS núm. 41 (28 de febrer del 2002), pàg. 590-594.
Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes

Balears, DS núm. 51 (6 de març del 2003), pàg. 738-740 i 742-
744.

Preguntes
RGE núm. 2783/99, relativa a adquisició de la documentació

històrica de James Maps, DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999),
pàg. 34.

RGE núm. 2955/99, relativa a colAlaboració del Govern de
les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya en formació de
tècnics.(Decaiguda), DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg.
126.

RGE núm. 3270/99, relativa a exposicions temporals
itinerants durant l’any 200, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 54-56.

RGE núm. 3398/99, relativa a centres culturals de titularitat
de l’Estat i gestionats actualment pel Govern que no podran ser
transferits als consells insulars, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 56-58.

RGE núm. 3399/99, relativa a centres culturals de titularitat
de l’Estat i gestionats actualment pel Govern que es podran
transferir als consells insulars, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 56-58.

RGE núm. 3400/99, relativa a centres culturals de titularitat
estatal gestionats pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 5 (18
de novembre del 1999), pàg. 56-58.

RGE núm. 3401/99, relativa a finançament de la construcció
de noves escoles a Menorca, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 59-60.

RGE núm. 3402/99, relativa a mesures per impulsar la
descentralització de les gestions d’educació a favor dels consells
insulars, DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.

RGE núm. 3626/99, relativa a programa informàtic per a la
xarxa global de biblioteques de les Illes Balears, DS núm. 5 (18
de novembre del 1999), pàg. 62-64.

RGE núm. 3627/99, relativa a convenis per a la celebració
de grans esdeveniments esportius a Menorca, DS núm. 7 (9 de
desembre del 1999), pàg. 89-91.

RGE núm. 3628/99, relativa a capacitat normativa en
matèria de cultura i promoció sociocultural als consells insulars,
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 64-66.

RGE núm. 3661/99, relativa a conveni quadriennal amb el
Bàsquet Inca, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

RGE núm. 3662/99, relativa a conveni quadriennal amb el
Menorca Bàsquet, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg.
91-92.
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RGE núm. 3663/99, relativa a ajudes del Govern de les Illes
Balears als equips de bàsquet de la Lliga LEB, DS núm. 7 (9 de
desembre del 1999), pàg. 91-92.

RGE núm. 4715/99, relativa a nombre de béns catalogats al
Museu de Mallorca, DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg.
147-148.

RGE núm. 4725/99, relativa a tipus d’assegurança que
cobreix l’edifici, colAleccions i persones del Museu d’Eivissa i
Formentera, DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-149.

RGE núm. /99, relativa a tipus d’assegurança que cobreix
l’edifici, colAleccions i persones del Museu de Menorca, DS
núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-149.

RGE núm. /99, relativa a tipus d’assegurança que cobreix
l’edifici, colAleccions i persones del Museu de Mallorca, DS
núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-149.

RGE núm. 4785/99, relativa a ubicació de l’alberg juvenil
a Menorca, DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 127-128.

RGE núm. 4913/99, relativa a mesures de foment i difusió
del joc maonès que durà a terme el Govern de les Illes Balears,
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 4914/99, relativa a mesures de foment i difusió
de l’esport del trot que durà a terme el Govern de les Illes
Balears, DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 4915/99, relativa a jocs o esports catalogats
actualment com a tradicionals de les Illes Balears, DS núm. 9
(10 de febrer del 2000), pàg. 110-111.

RGE núm. 4916/99, relativa a mesures de foment i difusió
del tir de la bolla que durà a terme el Govern de les Illes
Balears, DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 4917/99, relativa a mesures de foment i difusió
del tir de fona que durà a terme el Govern de les Illes Balears,
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

RGE núm. 614/00, relativa a l’atribució dels romanents de
la Universiada Palma’99 als consells insulars, DS núm. 16 (18
de maig del 2000), pàg. 210-211.

RGE núm. 1490/00, relativa a Museu de Mallorca, DS núm.
15 (4 de maig del 2000), pàg. 191-192.

RGE núm. 1491/00, relativa a museus de titularitat privada,
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 193-194.

RGE núm. 1492/00, relativa a procediments d’emergència
als museus, DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 194-195.

RGE núm. 3071/00, relativa a creació d’una plaça de tècnic
de grau mitjà al Museu de Menorca, DS núm. 22 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 323-325.

RGE núm. 3072/00, relativa a professor d’educació bàsica
per al gabinet pedagògic del Museu de Menorca, DS núm. 22 (5
d’octubre del 2000), pàg. 325-326.

RGE núm. 3073/00, relativa a una plaça de tècnic mitjà, DS
núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 327-328.

RGE núm. 3074/00, relativa a creació de places de tècnics
superiors en els museus de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328.

RGE núm. 3075/00, relativa a creació d’una nova plaça de
grau mitjà amb requisits en conservació i restauració de béns
culturals-arqueologia per al Museu de Mallorca, DS núm. 22 (5
d’octubre del 2000), pàg. 329.

RGE núm. 3077/00, relativa a diferenciació d’especialistes
en algunes places de tècnic superior, DS núm. 22 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 329.

RGE núm. 3078/00, relativa a restricció dels llocs de treball
dels museus de titularitat estatal i gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (5 d’octubre del
2000), pàg. 329-330.

RGE núm. 3079/00, relativa a repercussions de la restricció
dels llocs de treball dels museus gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (5 d’octubre del
2000), pàg. 331-332.

RGE núm. 4573/00, relativa a elaboració del catàleg del
patrimoni artístic, DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg.
365-366.

RGE núm. 4574/00, relativa a catàleg de protecció de
patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 25 (22 de
novembre del 2000), pàg. 365-366.

RGE núm. 812/01, relativa a gestions fetes per tal de no
perdre les inversions a Pollentia i Torre d’En Gaumés, DS núm.
32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.

RGE núm. 814/01, relativa a funcions del Sr. Joan Arrom,
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 467-469.

RGE núm. 904/01, relativa a l’explotació del bar del Museu
de Menorca, DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 470.

RGE núm. 1415/01, relativa a gestions per a l’ús compartit
d’espais al Museu de Menorca, DS núm. 33 (26 d’abril del
2001), pàg. 486-487.

RGE núm. 1416/01, relativa a llei d’associacionisme
cultural, DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 487-488.

RGE núm. 3491/01, relativa al protocol d’emergències als
museus i biblioteques, DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001),
pàg. 562-563.

RGE núm. 3492/01, relativa a transferències de museus,
arxius i biblioteques gestionats per la comunitat autònoma de les
Illes Balears als consells insulars, DS núm. 38 (18 d’octubre del
2001), pàg. 564-565.

RGE núm. 3598/01, relativa a la data de presentació del
projecte de llei d’arxius, museus i biblioteques, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 570-571.

RGE núm. 3748/01, relativa a la situació dels repetidors de
TV adquirits pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 572-573.

RGE núm. 113/02, relativa a aportació econòmica al Museu
d’Art Modern i Contemporani de Palma, DS núm. 44 (30 de
maig del 2002), pàg. 622-625.

RGE núm. 114/02, relativa a participació del Govern al
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, DS núm. 44
(30 de maig del 2002), pàg. 622-625.

RGE núm. 143/02, relativa al projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears, DS
núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598 i 600-601.

RGE núm. 144/02, relativa a l’Arxiu de l’Educació de les
Illes Balears, DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 601 i 603.

RGE núm. 145/02, relativa als acords Govern-Consell
Insular de Menorca per compartir espais al Museu de Menorca,
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-611.

RGE núm. 146/02, relativa a l’execució del nou alberg
juvenil a Menorca, DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg.
612-614.
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RGE núm. 147/02, relativa a l’estudi sobre instalAlacions
culturals a les Illes Balears, DS núm. 43 (21 de març del 2002),
pàg. 612.

RGE núm. 860/02, relativa a recuperació pel Ministeri de
Cultura de 18 pintures cedides al Museu de Mallorca, DS núm.
44 (30 de maig del 2002), pàg. 628-630.

RGE núm. 861/02, relativa a cost de la rehabilitació del
casal de Can Fàbregas, DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg.
631.

RGE núm. 1470/02, relativa a aportació del Govern al
consorci que gestiona la casa museu de Xim Torrens, DS núm.
44 (30 de maig del 2002), pàg. 632 i 634.

RGE núm. 1471/02, relativa a valoració de l’obra de Xim
Torrens, DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632 i 634.

RGE núm. 1472/02, relativa a obra acceptada pel Govern de
l’herència de Xim Torrens, DS núm. 44 (30 de maig del 2002),
pàg. 632 i 634.

RGE núm. 3526/02, relativa a la conservació del patrimoni
històric, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 695-696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2765/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes per a la redacció dels catàlegs municipals de protecció
del patrimoni històric, DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg.
35-36 i 39-40.

RGE núm. 150/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exposició d’obres d’art del fons artístic del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118 i 121-
122.

RGE núm. 719/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la construcció d’un nou edifici per a l’Escola d’Adults de
Maó, DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 196 i 199-200.

RGE núm. 1494/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conservació del patrimoni històric, DS núm. 15 (4 de maig del
2000), pàg. 200-201 i 203-204.

RGE núm. 825/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la participació del Govern de les Illes Balears en la futura
fundació del Teatre Principal de Maó, DS núm. 30 (15 de març
del 2001), pàg. 438-441.

RGE núm. 207/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adhesió del Govern de les Illes Balears a l’any “Amiens”
proclamat per l’Ajuntament d’Es Castell, DS núm. 42 (7 de
març del 2002), pàg. 603-605.

RGE núm. 1970/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de dinamització dels museus gestionats pel Govern de les
Illes Balears, DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 662-663
i 665-666.

RGE núm.3028/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la presència de totes les llengües oficials
de l’Estat en les webs dels organismes oficials de l’Estat, DS
núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

RGE núm. 351/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coneixement dels anglicismes històrics a l’illa de Menorca,
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 750-752.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (21
de setembre del 1999), pàg. 23-24 i 27.

RGE núm. 774/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la primera reunió de la Junta
Insular de Patrimoni Històric, DS núm. 14 (13 d’abril del 2000),
pàg. 178-180 i 183.

RGE núm. 1865/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern de les
Illes Balears en matèria de museus, DS núm. 20 (21 de setembre
del 2000), pàg. 290-292 i 294.

RGE núm. 4887/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les biblioteques i arxius
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 474-475.

RGE núm. 919/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la tasca realitzada per l’Institut
d’Estudis Baleàrics, DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg.
504-505 i 508.

RGE núm. 3525/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi “El futur de la
memòria”, DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 710-
711 i 714.

Informacions
En relació a la retirada de les Preguntes RGE núm. 3066/00,

3067/00, 3068/00, 3069/00 i 3070/00, DS núm. 22 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 322-323.

En relació al decaïment de la Compareixença RGE núm.
2402/00, DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 344.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 462/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a títol superior de turisme, DS núm. 52 (13 de març del 2003),
pàg. 754.

RGE núm. 464/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a medalles d’or i premis Ramon Llull, DS núm. 52 (13 de març
del 2003), pàg. 755-756.

Informacions
Substitució del Sr. Josep Portella i Coll, DS núm. 52 (13 de

març del 2003), pàg. 750.

HERNANZ I COSTA, SOFIA DEL CARMEN (Grup
Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Salvador Cànoves i Rotger, DS núm. 42

(7 de març del 2002), pàg. 598.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 17 (31 de

maig del 2000), pàg. 230.
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JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Projecte de Llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la

Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes
Balears, DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 350-354.

Projecte de Llei RGE núm. 3587/02, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, DS
núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 726-728.

Preguntes
RGE núm. 1805/00, relativa a construcció d’un centre

d’educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí
(Palma), DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

RGE núm. 1806/00, relativa a construcció d’un centre
d’educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí
(Palma), DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

RGE núm. 652/01, relativa a gratificació complementària
com a indemnització per jubilació avançada, DS núm. 31 (22 de
març del 2001), pàg. 446-447.

RGE núm. 653/01, relativa a incompliment dels
compromisos que figuren a la memòria dels pressuposts de la
secció 13, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

RGE núm. 654/01, relativa a criteris de territorialització de
les inversions per a l’exercici 2001, DS núm. 31 (22 de març del
2001), pàg. 450-452.

RGE núm. 905/01, relativa a transferència a l’Ajuntament de
Santanyí, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 453-454.

RGE núm. 1696/01, relativa a l’increment de taxes de
l’Escola Oficial d’Idiomes amb una pujada del 270%, DS núm.
34 (10 de maig del 2001), pàg. 500-502.

RGE núm. 2813/02, relativa als títols de formació
professional pendent d’expedició, DS núm. 47 (31 d’octubre del
2002), pàg. 670-671.

RGE núm. 2814/02, relativa a import recaptat per taxes a
l’expedició de títols de formació professional, DS núm. 47 (31
d’octubre del 2002), pàg. 670-671.

Proposicions no de llei
RGE núm. 566/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ús de les instalAlacions escolars, DS núm. 11 (2 de març del
2000), pàg. 132-134.

RGE núm. 2272/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al sistema de jubilació previst a la LOGSE, DS núm. 18 (8 de
juny del 2000), pàg. 250-253.

RGE núm. 930/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei reguladora del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears, DS núm. 43 (21 de març del
2002), pàg. 614-616.

RGE núm. 462/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a títol superior de turisme, DS núm. 52 (13 de març del 2003),
pàg. 752-753.

Compareixences
RGE núm. 575/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la violència als centres escolars
de les Illes Balears, DS núm. 13 (23 de març del 2000), pàg.
160-162, 164 i 168-169.

RGE núm. 1344/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el projecte de creació de la
universitat europea CEES, DS núm. 16 (18 de maig del 2000),
pàg. 216-218 i 222-224.

RGE núm. 2029/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar respecte de l’opinió del Govern sobre
l’informe “Universitat 2000", DS núm. 17 (31 de maig del
2000), pàg. 238-240 i 244-245.

RGE núm. 2250/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i les
conclusions de les jornades d’educació secundària obligatòria,
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 310-312.

RGE núm. 2271/00, del Magnífic i excelAlentíssim Sr.
Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’explicar la
política universitària duta a terme, DS núm. 19 (14 de juny del
2000), pàg. 277-279.

RGE núm. 2402/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el Pla de formació del
professorat, DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 367
i 370-372 .

RGE núm. 2482/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi comparatiu de les
retribucions de personal docent no universitari galleta
comunitats autònomes, DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg.
380-383.

RGE núm. 2652/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la modificació de la relació de
llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria
d’Educació i Cultura, DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg.
409-411 i 412-413.

RGE núm. 1175/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i resultats
de la I mostra de FP, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg.
456-458.

RGE núm. 2655/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern en
relació amb la formació professional i concretament sobre
l’oferta educativa de formació professional a la comarca de
llevant, amb especial referència a l’IES Na CamelAla de
Manacor, DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 553-554
i 557-558.

RGE núm. 1868/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’adjudicació a l’empresa ACO,
CB, del servei de menjador escolar dels colAlegis Es Cremat de
Vilafranca de Bonany i Fra Juníper Serra de Petra, DS núm. 45
(6 de juny del 2002), pàg. 647-649, 651.

RGE núm. 2910/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les darreres dades aparegudes
a diferents mitjans en relació amb el nivell de fracàs escolar
existent a la nostra comunitat autònoma que la situa com a
capdavantera en relació a la resta de l’Estat, DS núm. 47 (31
d’octubre del 2002) , pàg. 681-684.

Informacions
Substitució de la Sra. María Cerezo i Mir, DS núm.11 (2 de

març del 2000), pàg. 126; DS núm. 28 (22 de febrer del 2001),
pàg. 402; DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 446; DS núm.
34 (10 de maig del 2001), pàg. 498; i DS núm. 43 (21 de març
del 2002), pàg. 610.
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Substitució del Sr. Simó Gornés i Hachero, DS núm. 17 (31
de maig del 2000), pàg. 230; DS núm. 19 (14 de juny del 2000),
pàg. 258; i DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550.

Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 18 (8 de
juny del 2000), pàg. 250.

Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 21 (28 de
setembre del 2000), pàg. 302; DS núm. 24 (16 de novembre del
2000), pàg. 350; i DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg.
362.

Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 26 (8 de febrer
del 2001), pàg. 378; DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638;
i DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 826/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la Federació Balear de Kickboxing, DS núm. 30 (15
de març del 2001), pàg. 442-443.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 18 (8 de juny

del 2000), pàg. 250; DS núm. 41 (28 de febrer del 2002), pàg.
591.

Substitució de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, DS núm. 30 (15
de març del 2001), pàg. 438.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 17 (31

de maig del 2000), pàg. 230.
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 19 (14 de juny

del 2000), pàg. 258; i DS núm. 23 (2 de novembre del 2000),
pàg. 338.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 3 (13

d’octubre del 1999), pàg. 34; DS núm. 19 (14 de juny del 2000),
pàg. 258; i DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 322.

Substitució del Sr. Tirs Pons i Pons, DS núm. 14 (13 d’abril
del 2000), pàg. 174.

Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 16 (18
de maig del 2000), pàg. 210.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 175/01, relativa a finançament de l’institut de

Sant Llorenç al municipi de Sant Joan, DS núm. 28 (22 de
febrer del 2001), pàg. 402-403.

RGE núm. 176/01, relativa a material didàctic per a
l’ensenyament de les varietats dialectals, DS núm. 28 (22 de
febrer del 2001), pàg. 404-407.

RGE núm. 177/01, relativa a casa de pagès ubicada a la
necròpolis del Puig des Molins, DS núm. 29 (8 de març del
2001), pàg. 422-423.

RGE núm. 178/01, relativa a previsions de futur respecte del
Conservatori d’Eivissa i Formentera, DS núm. 29 (8 de març del
2001), pàg. 425.

RGE núm. 851/02, relativa a garantia del coneixement de la
llengua catalana, DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 626-
627.

RGE núm. 2904/02, relativa a l’ampliació de l’Escola Sant
Rafel, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.

RGE núm. 2905/02, relativa a l’inici de les obres de l’Escola
s’Olivera de Puig d’En Valls, DS núm. 48 (14 de novembre del
2002), pàg. 690.

RGE núm. 2906/02, relativa a la inauguració de l’Institut
Sant Agustí, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 691.

RGE núm. 2907/02, relativa a l’inici de les obres de l’
Institut de Sant Llorenç, DS núm. 48 (14 de novembre del
2002), pàg. 692.

RGE núm. 2908/02, relativa a l’inici de les obres del nou
conservatori de música, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002),
pàg. 693-695.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4492/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ampliació de la programació en llengua
catalana en les emissions del segon canal de RTVE i
restabliment de les emissions en català de Ràdio 4 RNE, DS
núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 393-395.

RGE núm. 3707/01, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a ús de la llengua catalana en els dictàmens
del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 576-577.

Compareixences
RGE núm. 3536/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la situació de les extensions del
Conservatori de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa, DS
núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 72-75 i 82.

RGE núm. 4550/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les mesures tècniques que
emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per poder rebre
amb claredat d’imatge i so les televisions, tant públiques com
privades, especialment aquelles que emeten en llengua catalana,
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 99-101 i 104-105.

RGE núm. 322/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’explicar i concretar els projectes de
normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l’any 2000, DS núm. 12 (16 de març
del 2000), pàg. 140-141 i 145-146.

RGE núm. 3738/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les inversions realitzades o
previstes en matèria de patrimoni històric i artístic durant l’any
2000, DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 428-431.

RGE núm. 1559/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’any europeu de les llengües,
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 521-522 i 524.
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RGE núm. 3519/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la realitat dels projectes en
relació amb els museus d’Eivissa i Formentera, DS núm. 48 (14
de novembre del 2002), pàg. 699-701.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Informacions
Substitució del Sr. Santiago Ferrer i Costa, DS núm. 30 (15

de març del 2001), pàg. 438.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3097/99, relativa a conveni amb el Consell

Insular d’Eivissa i Formentera per patrocinar algun club
esportiu d’Eivissa o de Formentera, DS núm. 7 (9 de desembre
del 1999), pàg. 86-87.

RGE núm. 3098/99, relativa a actuacions de l’Escola Balear
de l’Esport, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 88-89.

RGE núm. 3099/99, relativa a creació de noves escoles
superiors de l’EBE amb seu a Menorca o a les Pitiüses, DS
núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 88-89.

RGE núm. 3100/99, relativa a delegació a Menorca i a les
Pitiüses de l’EBE, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg.
88-89.

Proposicions no de llei
RGE núm. 325/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una escola superior de tir amb arc a les Pitiüses, DS
núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129-132.

Informacions
Queixa en relació a la incompareixença del Govern, DS

núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 50.
 
PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de Llei RGE núm. 3587/02, d’organització

institucional del sistema universitari de les Illes Balears, DS
núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 729 i 732.

Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes
Balears, DS núm. 51 (6 de març del 2003), pàg. 738 i 741-742.

Proposicions no de llei
RGE núm. 150/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a exposició d’obres d’art del fons artístic del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 120-121.

RGE núm. 566/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ús de les instalAlacions escolars, DS núm. 11 (2 de març del
2000), pàg. 133-134.

RGE núm. 719/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la construcció d’un nou edifici per a l’Escola d’Adults de
Maó, DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 198-199.

RGE núm. 2272/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al sistema de jubilació previst a la LOGSE, DS núm. 18 (8 de
juny del 2000), pàg. 251-253.

RGE núm. 3646/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a enquesta d’usos i hàbits culturals a les Illes Balears, DS núm.
16 (16 de novembre del 2000), pàg. 358-359.

RGE núm. 4492/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ampliació de la programació en llengua
catalana en les emissions del segon canal de RTVE i
restabliment de les emissions en català de Ràdio 4 RNE, DS
núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 392-393.

RGE núm. 825/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la participació del Govern de les Illes Balears en la futura
fundació del Teatre Principal de Maó, DS núm. 30 (15 de març
del 2001), pàg. 439-441.

RGE núm. 930/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei reguladora del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears, DS núm. 43 (21 de març del
2002), pàg. 615-616.

RGE núm. 1970/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de dinamització dels museus gestionats pel Govern de les
Illes Balears, DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 664-666.

RGE núm. 351/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coneixement dels anglicismes històrics a l’illa de Menorca,
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 751-752.

RGE núm. 464/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a medalles d’or i premis Ramon Llull, DS núm. 52 (13 de març
del 2003), pàg. 756.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (21
de setembre del 1999), pàg. 20-21.

RGE núm. 3536/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la situació de les extensions del
Conservatori de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa, DS
núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 77-78.

RGE núm. 4550/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les mesures tècniques que
emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per poder rebre
amb claredat d’imatge i so les televisions, tant públiques com
privades, especialment aquelles que emeten en llengua catalana,
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 102-103.

RGE núm. 322/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’explicar i concretar els projectes de
normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l’any 2000, DS núm. 12 (16 de març
del 2000), pàg. 142-143.

RGE núm. 1344/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el projecte de creació de la
universitat europea CEES, DS núm. 16 (18 de maig del 2000),
pàg. 219-220 i 223-224.

RGE núm. 1865/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern de les
Illes Balears en matèria de museus, DS núm. 20 (21 de setembre
del 2000), pàg. 296-297.

RGE núm. 2029/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar respecte de l’opinió del Govern sobre
l’informe “Universitat 2000", DS núm. 17 (31 de maig del
2000), pàg. 241-242 i 245-246.
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RGE núm. 2250/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i les
conclusions de les jornades d’educació secundària obligatòria,
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 313-314.

RGE núm. 2271/00, del Magnífic i excelAlentíssim Sr.
Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’explicar la
política universitària duta a terme, DS núm. 19 (14 de juny del
2000), pàg. 273-274.

RGE núm. 2482/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi comparatiu de les
retribucions de personal docent no universitari per comunitats
autònomes, DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 383-384.

RGE núm. 2652/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la modificació de la relació de
llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria
d’Educació i Cultura, DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg.
414-415.

RGE núm. 4887/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les biblioteques i arxius
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 477-478.

RGE núm. 919/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la tasca realitzada per l’Institut
d’Estudis Baleàrics, DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg.
510-511.

RGE núm. 1175/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el desenvolupament i resultats
de la I mostra de FP, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg.
458-459.

RGE núm. 2122/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la proposta de mapa escolar a
l’illa de Menorca, DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 528.

RGE núm. 2392/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre el programa educatiu
intercultural “Vivim plegats”, DS núm. 36 (7 de juny del 2001),
pàg. 541-542 i 544-545.

RGE núm. 2655/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern en
relació amb la formació professional i concretament sobre
l’oferta educativa de formació professional a la comarca de
llevant, amb especial referència a l’IES Na CamelAla de
Manacor, DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 555.

RGE núm. 1868/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’adjudicació a l’empresa ACO,
CB, del servei de menjador escolar dels colAlegis Es Cremat de
Vilafranca de Bonany i Fra Juníper Serra de Petra, DS núm. 45
(6 de juny del 2002), pàg. 653-654.

RGE núm. 2910/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les darreres dades aparegudes
a diferents mitjans en relació amb el nivell de fracàs escolar
existent a la nostra comunitat autònoma que la situa com a
capdavantera en relació a la resta de l’Estat, DS núm. 47 (31
d’octubre del 2002) , pàg. 685-686.

RGE núm. 3525/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi “El futur de la
memòria”, DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 716.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Esquerra Unida i
Ecologista)

Elaboració de dictàmens
Projecte de Llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la

Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes
Balears, DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 354.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2765/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Ajudes per a la redacció dels catàlegs municipals de protecció
del patrimoni històric, DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg.
36-37 i 40.

RGE núm. 150/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a exposició d’obres d’art del fons artístic del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118-119.

RGE núm. 325/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació d’una escola superior de tir amb arc a les Pitiüses, DS
núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 130-131.

RGE núm. 3646/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a enquesta d’usos i hàbits culturals a les Illes Balears, DS núm.
16 (16 de novembre del 2000), pàg. 357-358.

RGE núm. 3707/01, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a ús de la llengua catalana en els dictàmens
del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 574-577.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (21
de setembre del 1999), pàg. 15-16.

RGE núm. 3536/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la situació de les extensions del
Conservatori de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa, DS
núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 74-76.

RGE núm. 4550/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre les mesures tècniques que
emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per poder rebre
amb claredat d’imatge i so les televisions, tant públiques com
privades, especialment aquelles que emeten en llengua catalana,
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 99 i 101-102.

RGE núm. 575/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre la violència als centres escolars
de les Illes Balears, DS núm. 13 (23 de març del 2000), pàg.
162-163.

RGE núm. 2271/00, del Magnífic i excelAlentíssim Sr.
Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’explicar la
política universitària duta a terme, DS núm. 19 (14 de juny del
2000), pàg. 265-266.

RGE núm. 3525/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi “El futur de la
memòria”, DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 714-
715.
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RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 719/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la construcció d’un nou edifici per a l’Escola d’Adults de
Maó, DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 196-197.

RGE núm. 1494/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conservació del patrimoni històric, DS núm. 15 (4 de maig del
2000), pàg. 201.

RGE núm. 4492/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ampliació de la programació en llengua
catalana en les emissions del segon canal de RTVE i
restabliment de les emissions en català de Ràdio 4 RNE, DS
núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 391-392 i 394-395.

RGE núm. 826/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la Federació Balear de Kickboxing, DS núm. 30 (15
de març del 2001), pàg. 442-443.

RGE núm. 3832/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa
als programes d’integració de la població immigrant, DS núm.
40 (22 de novembre del 2001), pàg. 584-585.

RGE núm. 1931/02, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a mesures de suport al llenguatge de
signes, DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 660.

Compareixences
RGE núm. 322/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’explicar i concretar els projectes de
normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l’any 2000, DS núm. 12 (16 de març
del 2000), pàg. 141.

Informacions
Substitució del Sr. Josep Portella i Coll, DS núm. 5 ( 18 de

novembre del 1999), pàg. 54; DS núm. 15 (4 de maig del 2000),
pàg. 190; DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 210; DS
núm. 18 (8 de juny del 2000), pàg. 250; DS núm. 20 (21 de
setembre del 2000), pàg. 286; DS núm. 23 (2 de novembre del
2000), pàg. 338; DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg.
362; DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378; DS núm. 27
(15 de febrer del 2001), pàg. 390; DS núm. 28 (22 de febrer del
2001), pàg. 402; DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 438;
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 489-493; DS núm. 34
(10 de maig del 2001), pàg. 498; DS núm. 36 (7 de juny del
2001), pàg. 534; DS núm. 40 (22 de novembre del 2001), pàg.
582; DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598; DS núm. 45
(6 de juny del 2002), pàg. 638; i DS núm. 46 (13 de juny del
2002), pàg. 660-662.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 3 (13

d’octubre del 1999), pàg. 34; i DS núm. 6 (24 de novembre del
1999), pàg. 70.

Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 5 ( 18 de
novembre del 1999), pàg. 54; DS núm. 7 (9 de desembre del
1999), pàg. 86; i DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 126.

Substitució del Sr. Joan Marí i Bonet, DS núm. 14 (13
d’abril del 2000), pàg. 174.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 45 (6 de

juny del 2002), pàg. 638.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 35 (24

de maig del 2001), pàg. 518.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 10 (24

de febrer del 2000), pàg. 119.
Substitució de la Sra. Maria Lluïsa Dubón i Pretus, DS núm.

18 (8 de juny del 2000), pàg. 250.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Compareixences 
RGE núm. 3536/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la situació de les extensions del
Conservatori de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa, DS
núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 76-77.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL, FERNANDA
CARO I BLANCO

Preguntes
RGE núm. 146/02, relativa a l’execució del nou alberg

juvenil a Menorca, DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg.
613-614.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, DAMIÀ
PONS I PONS

Preguntes
RGE núm. 2783/99, relativa a adquisició de la documentació

històrica de James Maps, DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999),
pàg. 35.

RGE núm. 3095/99, relativa a millora de l’adjudicació de
places al personal docent, DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999),
pàg. 47-48.

RGE núm. 3096/99, relativa a problema de les renúncies
dels professors provinents d’altres comunitats autònomes, DS
núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49.

RGE núm. 3270/99, relativa a exposicions temporals
itinerants durant l’any 200, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 55-56.

RGE núm. 3398/99, relativa a centres culturals de titularitat
de l’Estat i gestionats actualment pel Govern que no podran ser
transferits als consells insulars, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 57-58.
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RGE núm. 3399/99, relativa a centres culturals de titularitat
de l’Estat i gestionats actualment pel Govern que es podran
transferir als consells insulars, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 57-58.

RGE núm. 3400/99, relativa a centres culturals de titularitat
estatal gestionats pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 5 (18
de novembre del 1999), pàg. 57-58.

RGE núm. 3401/99, relativa a finançament de la construcció
de noves escoles a Menorca, DS núm. 5 (18 de novembre del
1999), pàg. 59-61.

RGE núm. 3402/99, relativa a mesures per impulsar la
descentralització de les gestions d’educació a favor dels consells
insulars, DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.

RGE núm. 3626/99, relativa a programa informàtic per a la
xarxa global de biblioteques de les Illes Balears, DS núm. 5 (18
de novembre del 1999), pàg. 63-64.

RGE núm. 3628/99, relativa a capacitat normativa en
matèria de cultura i promoció sociocultural als consells insulars,
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 65-66.

RGE núm. 4715/99, relativa a nombre de béns catalogats al
Museu de Mallorca, DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg.
148.

RGE núm. 4725/99, relativa a tipus d’assegurança que
cobreix l’edifici, colAleccions i persones del Museu d’Eivissa i
Formentera, DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

RGE núm. /99, relativa a tipus d’assegurança que cobreix
l’edifici, colAleccions i persones del Museu de Menorca, DS
núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

RGE núm. /99, relativa a tipus d’assegurança que cobreix
l’edifici, colAleccions i persones del Museu de Mallorca, DS
núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

RGE núm. 1490/00, relativa a Museu de Mallorca, DS núm.
15 (4 de maig del 2000), pàg. 191-193.

RGE núm. 1491/00, relativa a museus de titularitat privada,
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 193-194.

RGE núm. 1492/00, relativa a procediments d’emergència
als museus, DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 194-195.

RGE núm. 1805/00, relativa a construcció d’un centre
d’educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí
(Palma), DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

RGE núm. 1806/00, relativa a construcció d’un centre
d’educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí
(Palma), DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

RGE núm. 3071/00, relativa a creació d’una plaça de tècnic
de grau mitjà al Museu de Menorca, DS núm. 22 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 323-325.

RGE núm. 3072/00, relativa a professor d’educació bàsica
per al gabinet pedagògic del Museu de Menorca, DS núm. 22 (5
d’octubre del 2000), pàg. 326-327.

RGE núm. 3073/00, relativa a una plaça de tècnic mitjà, DS
núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 327-328.

RGE núm. 3074/00, relativa a creació de places de tècnics
superiors en els museus de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328.

RGE núm. 3075/00, relativa a creació d’una nova plaça de
grau mitjà amb requisits en conservació i restauració de béns
culturals-arqueologia per al Museu de Mallorca, DS núm. 22 (5
d’octubre del 2000), pàg. 329.

RGE núm. 3077/00, relativa a diferenciació d’especialistes
en algunes places de tècnic superior, DS núm. 22 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 329.

RGE núm. 3078/00, relativa a restricció dels llocs de treball
dels museus de titularitat estatal i gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (5 d’octubre del
2000), pàg. 330-331.

RGE núm. 3079/00, relativa a repercussions de la restricció
dels llocs de treball dels museus gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (5 d’octubre del
2000), pàg. 331-332.

RGE núm. 3933/00, relativa a professors de suport, DS núm.
23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-340.

RGE núm. 3934/00, relativa a dotació de professors de
suport el curs escolar 2000-2001, DS núm. 23 (2 de novembre
del 2000), pàg. 338-340.

RGE núm. 3935/00, relativa a l’escola pública Es Puig de
Lloseta, DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 3936/00, relativa a data d’acabament de l’escola
pública Es Puig de Lloseta, DS núm. 23 (2 de novembre del
2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 3937/00, relativa a instalAlacions i equipaments
a l’escola pública Es Puig de Lloseta, DS núm. 23 (2 de
novembre del 2000), pàg. 340-341.

RGE núm. 4155/00, relativa a acreditació de coneixements,
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 342-344.

RGE núm. 4156/00, relativa a acreditació de coneixements
una vegada desaparegut el títol de graduat escolar, DS núm. 23
(2 de novembre del 2000), pàg. 342-344.

RGE núm. 4573/00, relativa a elaboració del catàleg del
patrimoni artístic, DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg.
365-367.

RGE núm. 4574/00, relativa a catàleg de protecció de
patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 25 (22 de
novembre del 2000), pàg. 365-367.

RGE núm. 175/01, relativa a finançament de l’institut de
Sant Llorenç al municipi de Sant Joan, DS núm. 28 (22 de
febrer del 2001), pàg. 402-404.

RGE núm. 176/01, relativa a material didàctic per a
l’ensenyament de les varietats dialectals, DS núm. 28 (22 de
febrer del 2001), pàg. 405-407.

RGE núm. 177/01, relativa a casa de pagès ubicada a la
necròpolis del Puig des Molins, DS núm. 29 (8 de març del
2001), pàg. 422-423.

RGE núm. 178/01, relativa a previsions de futur respecte del
Conservatori d’Eivissa i Formentera, DS núm. 29 (8 de març del
2001), pàg. 424-425.

RGE núm. 652/01, relativa a gratificació complementària
com a indemnització per jubilació avançada, DS núm. 31 (22 de
març del 2001), pàg. 446-448.

RGE núm. 653/01, relativa a incompliment dels
compromisos que figuren a la memòria dels pressuposts de la
secció 13, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

RGE núm. 654/01, relativa a criteris de territorialització de
les inversions per a l’exercici 2001, DS núm. 31 (22 de març del
2001), pàg. 451-453.

RGE núm. 812/01, relativa a gestions fetes per tal de no
perdre les inversions a Pollentia i Torre d’En Gaumés, DS núm.
32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.

RGE núm. 814/01, relativa a funcions del Sr. Joan Arrom,
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 467-470.
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RGE núm. 904/01, relativa a l’explotació del bar del Museu
de Menorca, DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 470-471.

RGE núm. 905/01, relativa a transferència a l’Ajuntament de
Santanyí, DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 453-454.

RGE núm. 1325/01, relativa a la biblioteca de Ca’n Sales,
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 498-499.

RGE núm. 1326/01, relativa al Museu Marítim de les Illes
Balears, DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 499-500.

RGE núm. 1415/01, relativa a gestions per a l’ús compartit
d’espais al Museu de Menorca, DS núm. 33 (26 d’abril del
2001), pàg. 486-487.

RGE núm. 1416/01, relativa a llei d’associacionisme
cultural, DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 488-489.

RGE núm. 1696/01, relativa a l’increment de taxes de
l’Escola Oficial d’Idiomes amb una pujada del 270%, DS núm.
34 (10 de maig del 2001), pàg. 501-502.

RGE núm. 3491/01, relativa al protocol d’emergències als
museus i biblioteques, DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001),
pàg. 562-564.

RGE núm. 3492/01, relativa a transferències de museus,
arxius i biblioteques gestionats per la comunitat autònoma de les
Illes Balears als consells insulars, DS núm. 38 (18 d’octubre del
2001), pàg. 564-566.

RGE núm. 3595/01, relativa a manca de resposta a les
preguntes i solAlicituds de documentació del Grup Parlamentari
Popular, DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570.

RGE núm. 3598/01, relativa a la data de presentació del
projecte de llei d’arxius, museus i biblioteques, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 571-572.

RGE núm. 113/02, relativa a aportació econòmica al Museu
d’Art Modern i Contemporani de Palma, DS núm. 44 (30 de
maig del 2002), pàg. 623-626.

RGE núm. 114/02, relativa a participació del Govern al
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, DS núm. 44
(30 de maig del 2002), pàg. 623-626.

RGE núm. 143/02, relativa al projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears, DS
núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598-601.

RGE núm. 144/02, relativa a l’Arxiu de l’Educació de les
Illes Balears, DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 601-603.

RGE núm. 145/02, relativa als acords Govern-Consell
Insular de Menorca per compartir espais al Museu de Menorca,
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-611.

RGE núm. 147/02, relativa a l’estudi sobre instalAlacions
culturals a les Illes Balears, DS núm. 43 (21 de març del 2002),
pàg. 612.

RGE núm. 851/02, relativa a garantia del coneixement de la
llengua catalana, DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 627-
628.

RGE núm. 860/02, relativa a recuperació pel Ministeri de
Cultura de 18 pintures cedides al Museu de Mallorca, DS núm.
44 (30 de maig del 2002), pàg. 629-630.

RGE núm. 861/02, relativa a cost de la rehabilitació del
casal de Can Fàbregas, DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg.
631-632.

RGE núm. 1470/02, relativa a aportació del Govern al
consorci que gestiona la casa museu de Xim Torrens, DS núm.
44 (30 de maig del 2002), pàg. 633-634.

RGE núm. 1471/02, relativa a valoració de l’obra de Xim
Torrens, DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 633-634.

RGE núm. 1472/02, relativa a obra acceptada pel Govern de
l’herència de Xim Torrens, DS núm. 44 (30 de maig del 2002),
pàg. 633-634.

RGE núm. 2813/02, relativa als títols de formació
professional pendent d’expedició, DS núm. 47 (31 d’octubre del
2002), pàg. 670-672.

RGE núm. 2814/02, relativa a import recaptat per taxes a
l’expedició de títols de formació professional, DS núm. 47 (31
d’octubre del 2002), pàg. 670-672.

RGE núm. 2904/02, relativa a l’ampliació de l’Escola Sant
Rafel, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.

RGE núm. 2905/02, relativa a l’inici de les obres de l’Escola
s’Olivera de Puig d’En Valls, DS núm. 48 (14 de novembre del
2002), pàg. 691.

RGE núm. 2906/02, relativa a la inauguració de l’Institut
Sant Agustí, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 691-
692.

RGE núm. 2907/02, relativa a l’inici de les obres de l’
Institut de Sant Llorenç, DS núm. 48 (14 de novembre del
2002), pàg. 692.

RGE núm. 2908/02, relativa a l’inici de les obres del nou
conservatori de música, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002),
pàg. 693-695.

RGE núm. 3526/02, relativa a la conservació del patrimoni
històric, DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 695-696.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la present legislatura,
DS núm. 2 (21 de setembre del 1999), pàg. 6-14 i , 17-27.

RGE núm. 3536/99, per tal d’informar sobre la situació de
les extensions del Conservatori de les Illes Balears a Menorca
i a Eivissa, DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 70-72
i 79-82.

RGE núm. 4550/99, per tal d’informar sobre les mesures
tècniques que emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per
poder rebre amb claredat d’imatge i so les televisions, tant
públiques com privades, especialment aquelles que emeten en
llengua catalana, DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98 i
101.

RGE núm. 322/00, per tal d’explicar i concretar els projectes
de normalització lingüística referents a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera per a l’any 2000, DS núm. 12 (16 de març
del 2000), pàg. 138-140 i 143-146.

RGE núm. 575/00, per tal d’informar sobre la violència als
centres escolars de les Illes Balears, DS núm. 13 (23 de març
del 2000), pàg. 154-160, 166-168 i 170-171.

RGE núm. 774/00, per tal d’informar sobre la primera
reunió de la Junta Insular de Patrimoni Històric, DS núm. 14 (13
d’abril del 2000), pàg. 174-177 i 180-184.

RGE núm. 1344/00, per tal d’informar sobre el projecte de
creació de la universitat europea CEES, DS núm. 16 (18 de
maig del 2000), pàg. 212-214 i 220-221.

RGE núm. 1865/00, per tal d’informar sobre la política del
Govern de les Illes balears en matèria de museus, DS núm. 20
(21 de setembre del 2000), pàg. 286-290 i 292-299.

RGE núm. 2029/00, per tal d’informar respecte de l’opinió
del Govern sobre l’informe “Universitat 2000", DS núm. 17 (31
de maig del 2000), pàg. 233-235 i 242-244.
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RGE núm. 2250/00, per tal d’informar sobre el
desenvolupament i les conclusions de les jornades d’educació
secundària obligatòria, DS núm. 21 (28 de setembre del 2000),
pàg. 302-310 i 314-317.

RGE núm. 2402/00, per tal d’informar sobre el Pla de
formació del professorat, DS núm. 25 (22 de novembre del
2000), pàg. 367-370 i 372-373

RGE núm. 2482/00, per tal d’informar sobre l’estudi
comparatiu de les retribucions de personal docent no
universitari per comunitats autònomes, DS núm. 26 (8 de febrer
del 2001), pàg. 378-380 i 382-385.

RGE núm. 2652/00, per tal d’informar sobre la modificació
de la relació de llocs de feina del personal funcionari de la
Conselleria d’Educació i Cultura, DS núm. 28 (22 de febrer del
2001), pàg. 408-409 i 411-415.

RGE núm. 3738/00, per tal d’informar sobre les inversions
realitzades o previstes en matèria de patrimoni històric i artístic
durant l’any 2000, DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 426-
427 i 429-434.

RGE núm. 4887/00, per tal d’informar sobre les biblioteques
i arxius gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 471-476 i 478-
480.

RGE núm. 919/01, per tal d’informar sobre la tasca
realitzada per l’Institut d’Estudis Baleàrics, DS núm. 34 (10 de
maig del 2001), pàg. 503-507, 509 i 511-512.

RGE núm. 1175/01, per tal d’informar sobre el
desenvolupament i resultats de la I mostra de FP, DS núm. 31
(22 de març del 2001), pàg. 454-460.

RGE núm. 1559/01, per tal d’informar sobre l’any europeu
de les llengües, DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 518 i
523-525.

RGE núm. 1576/01, per tal d’informar sobre la propera
convocatòria d’oposicions per accedir als cossos docents, DS
núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 489-493.

RGE núm. 1583/01, per tal d’informar sobre els
ensenyaments musicals, DS núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg.
534-536 i 538.

RGE núm. 2122/01, per tal d’informar sobre la proposta de
mapa escolar a l’illa de Menorca, DS núm. 35 (24 de maig del
2001), pàg. 525, 529-530.

RGE núm. 2392/01, per tal d’informar sobre el programa
educatiu intercultural “Vivim plegats”, DS núm. 36 (7 de juny
del 2001), pàg. 539, 543 i 545-546.

RGE núm. 2655/01, per tal d’informar sobre la política del
Govern en relació amb la formació professional i concretament
sobre l’oferta educativa de formació professional a la comarca
de llevant, amb especial referència a l’IES Na CamelAla de
Manacor, DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-551
i 555-558.

RGE núm. 1868/02, per tal d’informar sobre l’adjudicació
a l’empresa ACO, CB, del servei de menjador escolar dels
colAlegis Es Cremat de Vilafranca de Bonany i Fra Juníper Serra
de Petra, DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-647,  649-
652 i 654-655.

RGE núm. 2910/02, per tal d’informar sobre les darreres
dades aparegudes a diferents mitjans en relació amb el nivell de
fracàs escolar existent a la nostra comunitat autònoma que la
situa com a capdavantera en relació a la resta de l’Estat, DS
núm. 47 (31 d’octubre del 2002) , pàg. 672-681 i 685-686.

RGE núm. 3519/02, per tal d’informar sobre la realitat dels
projectes en relació amb els museus d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 696-699 i 701.

RGE núm. 3525/02, per tal d’informar sobre l’estudi “El
futur de la memòria”, DS núm. 49 (21 de novembre del 2002),
pàg. 706-713 i 716-717.

CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA,
MISERICÒRDIA RAMON I JUANPERE

Preguntes
RGE núm. 4410/00, relativa a projectes dins el programa

I+D, DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 362-364.
 
CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA, PRÍAM
VILLALONGA I CERDÀ

Preguntes
RGE núm. 3748/01, relativa a la situació dels repetidors de

TV adquirits pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 39 (25
d’octubre del 2001), pàg. 572-574.

CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL,
EBERHARD GROSSKE I FIOL

Preguntes
RGE núm. 4913/99, relativa a mesures de foment i difusió

del joc maonès que durà a terme el Govern de les Illes Balears,
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 112-114.

RGE núm. 4914/99, relativa a mesures de foment i difusió
de l’esport del trot que durà a terme el Govern de les Illes
Balears, DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 112-114.

RGE núm. 4915/99, relativa a jocs o esports catalogats
actualment com a tradicionals de les Illes Balears, DS núm. 9
(10 de febrer del 2000), pàg. 110-111.

RGE núm. 4916/99, relativa a mesures de foment i difusió
del tir de la bolla que durà a terme el Govern de les Illes
Balears, DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 112-114.

RGE núm. 4917/99, relativa a mesures de foment i difusió
del tir de fona que durà a terme el Govern de les Illes Balears,
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 112-114.

CONSELLERA SENSE CARTERA, FERNANDA CARO
I BLANCO

Preguntes
RGE núm. 3097/99, relativa a conveni amb el Consell

Insular d’Eivissa i Formentera per patrocinar algun club
esportiu d’Eivissa o de Formentera, DS núm. 7 (9 de desembre
del 1999), pàg. 86-87.

RGE núm. 3098/99, relativa a actuacions de l’Escola Balear
de l’Esport, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 88-89.

RGE núm. 3099/99, relativa a creació de noves escoles
superiors de l’EBE amb seu a Menorca o a les Pitiüses, DS
núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 88-89.

RGE núm. 3100/99, relativa a delegació a Menorca i a les
Pitiüses de l’EBE, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg.
88-89.

RGE núm. 3627/99, relativa a convenis per a la celebració
de grans esdeveniments esportius a Menorca, DS núm. 7 (9 de
desembre del 1999), pàg. 90-91.
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RGE núm. 3661/99, relativa a conveni quadriennal amb el
Bàsquet Inca, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 92.

RGE núm. 3662/99, relativa a conveni quadriennal amb el
Menorca Bàsquet, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg.
92.

RGE núm. 3663/99, relativa a ajudes del Govern de les Illes
Balears als equips de bàsquet de la Lliga LEB, DS núm. 7 (9 de
desembre del 1999), pàg. 92.

RGE núm. 4785/99, relativa a ubicació de l’alberg juvenil
a Menorca, DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 127-129.

RGE núm. 614/00, relativa a l’atribució dels romanents de
la Universiada Palma’99 als consells insulars, DS núm. 16 (18
de maig del 2000), pàg. 210-212.

CONSELLERA SENSE CARTERA, MISERICÒRDIA
RAMON I JUANPERE

Compareixences
RGE núm. 4550/99, per tal d’informar sobre les mesures

tècniques que emprarà la Conselleria d’Educació i Cultura per
poder rebre amb claredat d’imatge i so les televisions, tant
públiques com privades, especialment aquelles que emeten en
llengua catalana, DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98-99
i 103-104.

D’ALTRES INTERVINENTS

ASSESSOR TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ, GUILLEM RAMIS I
MONENY

Compareixences
RGE núm. 2392/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre el programa educatiu
intercultural “Vivim plegats”, DS núm. 36 (7 de juny del 2001),
pàg. 539-541 i 543-544.

DIRECTOR GENERAL DE CULTURA, PERE MUÑOZ
I PERUGORRÍA

Compareixences
RGE núm. 919/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la tasca realitzada per l’Institut
d’Estudis Baleàrics, DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg.
507-509.

RGE núm. 3525/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar sobre l’estudi “El futur de la
memòria”, DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 713-
714.

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  F O R M A C I Ó
PROFESSIONAL I INSPECCIÓ EDUCATIVA,
BARTOMEU LLINÁS I FERRÀ

Compareixences
RGE núm. 2655/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la política del Govern en
relació amb la formació professional i concretament sobre
l’oferta educativa de formació professional a la comarca de
llevant, amb especial referència a l’IES Na CamelAla de
Manacor, DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 552-553.

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA,
JOAN MELIÀ I GARÍ

Compareixences
RGE núm. 1559/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre l’any europeu de les llengües,
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 518-521 i 523.

DIRECTOR GENERAL D’UNIVERSITAT, MARTÍ
MARCH I CERDÀ

Compareixences
RGE núm. 1344/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre el projecte de creació de la
universitat europea CEES, DS núm. 16 (18 de maig del 2000),
pàg. 214-216,221-222 i 224.

RGE núm. 2029/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura per tal d’informar respecte de l’opinió del Govern sobre
l’informe “Universitat 2000", DS núm. 17 (31 de maig del
2000), pàg. 235-238 i 243-244.

 RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS, LLORENÇ HUGUET I ROTGER

Compareixences
RGE núm. 2271/00, del Magnífic i excelAlentíssim Sr.

Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’explicar la
política universitària duta a terme, DS núm. 19 (14 de juny del
2000), pàg. 258-265, 267-268, 271-277 i 279-281.

TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
PLANIFICACIÓ I CENTRES, BARTOMEU CAÑELLAS

Compareixences
RGE núm. 2122/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura per tal d’informar sobre la proposta de mapa escolar a
l’illa de Menorca, DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 526-
527.

VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA,
EDUARD RIGO

Compareixences
RGE núm. 2271/00, del Magnífic i excelAlentíssim Sr.

Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’explicar la
política universitària duta a terme, DS núm. 19 (14 de juny del
2000), pàg. 268-269.

TEMÀTIC

- A -

ACO, CB,
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Acord
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-612.
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Acreditació
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 341-344.

Actuacions
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-88.

Adhesió
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 603-606.

Adjudicació
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 46-49.
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Ajudes
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 35-42.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

Ajuntament
de Santanyí
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 453-454.
d’es Castell
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 603-606.

Alberg juvenil
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 127-129.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 612-614.

Ampliació
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.

Anglicismes històrics
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 750-752.

Any 
2000
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 426-434.
“Amiens”
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 603-606.
europeu de les llengües
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 518-525.

Aportació econòmica
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 622-626 i 632-634.

Arqueologia
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Arrom, Joan
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 467-470.

Arxiu de l’Educació de les Illes Balears
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 601-603.

Arxius
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 471-480.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 564-566.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570-572.

Associacionisme cultural
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 487-489.

- B -

Barriada
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

Bàsquet
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.
Inca
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

Béns
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Biblioteques
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 62-64.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 471-480.
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 498-499.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 562-566.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570-572.

- C -

CamelAla, Na
DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.

Can Salas
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 498-499.

Capacitat normativa
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 64-66.

Capdavantera
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

Casal
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 630-632.

Casa 
museu
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.
de pagès
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 422-424.

Català
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

Catàleg
 del patrimoni artístic
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 365-367.
de protecció de patrimoni històric de les Illes Balears
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 365-367.
municipals
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 35-42.

CEES
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 212-224.
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Celebració
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 89-91.

Centres 
culturals
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.
escolars
DS núm. 13 (23 de març del 2000), pàg. 154-171.

Claredat d’imatge i so
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98-105.

Club esportiu
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 86-87.

ColAlaboració
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 126-127.

ColAleccions
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

ColAlegis
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Comarca de llevant
DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.

Compartir espais
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-612.

Compromisos
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

Comunitats autònomes
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329-331.
DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378-385.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 471-480.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 564-566.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

Coneixements
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 341-344.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 626-628.
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 750-752.

Conclusions
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 302-317.

Consell
 Consultiu de les Illes Balears
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 574-577.
Insular d’Eivissa i Formentera
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 86-87.
Insular de Menorca
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-612.
Social de la Universitat de les Illes Balears
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 614-616.

Consells
escolars
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 350-356.
escolars insulars
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 658-660.
insulars
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58, 61-62 i

64-66.
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 210-212.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 564-566.

Conservació
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 200-204.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 695-696.

Conservatori 
de les Illes Balears
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 70-82.
d’Eivissa i Formentera
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 424-426.
de música
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 693-695.

Consorci
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.

Constitució
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 658-660.

Construcció
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 58-61.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 195-200.
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

Convenis
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 86-92.

Convocatòria
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 489-493.

Cossos docents
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 489-493.

Cost
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 630-632.

Creació
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129-132.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 323-329.

Cremat, Es
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Criteris
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 450-453.

Cultura
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 64-66.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 356-359.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 611-612.
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popular i tradicional
DS núm. 41 (28 de febrer del 2002), pàg. 590-595.

Curs escolar 2000-2001
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-340.

- D -

Dades aparegudes
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

Data
de finalització
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.
de presentació
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570-572.

Delegació
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 88-89.

Descentralització
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.

Desenvolupament
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 454-460.

Dictàmens
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 574-577.

Documentació històrica
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 34-35.

Desenvolupament
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 302-317.
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598-601.

Diferenciació
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Dotació
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-340.

- E -

EBE
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-89.

Edifici
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

Educació
a favor
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.
bàsica
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 325-327.
infantil
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.
secundària obligatòria
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 302-317.

Eivissa
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 70-82.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 86-87.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.

Elaboració
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 365-367.

Emeten
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98-105.

Emissions
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

Empresa
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Enquesta
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 356-359.

Ensenyament
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 404-408.
musical
DS núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 534-539.

Equipaments
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

Equips
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

Escola
d’Adults
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 195-200.
Balear de l’Esport
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-88.
Oficial d’Idiomes
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 500-503.
pública
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.
Sant Climent
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129.
s’Olivera
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.
Sant Rafel
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690.

Escoles Superiors
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-88.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129-132.

Espais
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 486-487.

Especialistes
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Esports catalogats
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.
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Estat
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

Estatal
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329-331.

Estudi
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 611-612.
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 706-718.
comparatiu 
DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378-385.

Execució
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 612-614.

Exercici 2001
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 450-453.

Expedició de títols
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.

Exposició
DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118-122.

Exposicions temporals
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 54-56.

Extensions
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 70-82.

- F -

Federació Balear
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 442-443.

Finançament
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 58-61.
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 402-404.

Foment i difusió
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

Fons artístic
DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118-122.

Formació
professional
DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.
de tècnics
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 126-127.

Formentera
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 86-87.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.

Fracàs escolar
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

Fra Juníper Serra
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Funcions
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 467-470.

Futur de la memòria, El
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 706-718.

- G -

Gabinet pedagògic
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 325-327.

Garantia
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 626-628.

Generalitat de Catalunya
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 126-127.

Gestions 
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 486-487.

Govern de les Illes Balears 
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.
DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118-122.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 126-127.
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 233-246.
DS núm. 20 (21 de setembre del 2000), pàg. 286-299.
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 438-442.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 572-574.
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 603-606.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 662-666.

Graduat escolar
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 341-344.

Grans esdeveniments
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 89-91.

Gratificació complementària
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 446-448.

Grau mitjà
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Grup Parlamentari Popular
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570.

- H -

Hàbits
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 356-359.

Herència
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.
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- I -
IES

DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.

Import recaptat
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.

Inauguració
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 691-692.

Inclusió
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129.

Incompliment
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

Increment de taxes
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 500-503.

Indemnització
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 446-448.

Informe
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 233-246.

Inici
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690-695.

InstalAlacions
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 611-612.
escolars
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 132-135.

Institut
d’Estudis Baleàrics
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 503-512.
Sant Agustí
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 691-692.
Sant Llorenç
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 402-404.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 692-693.

Intercultural
DS núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 539-546.

Inversions
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129.
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 426-434.
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 450-453.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.

Itinerants
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 54-56.

- J -

Joc maonès
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

Jornades
DS núm. 21 (28 de setembre del 2000), pàg. 302-317.

Jubilació
DS núm. 18 (8 de juny del 2000), pàg. 250-254.
avançada
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 446-448.

Junta Insular
DS núm. 14 (13 d’abril del 2000), pàg. 174-184.

- K -

Kickboxing
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 442-443.

- L -

Llei 9/1998, de 14 de desembre
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 350-356.

Llengua catalana
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98-105.
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 574-577.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 626-628.

Llenguatge de signes
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 660-662.

Llengües oficials
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

Lliga LEB
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

Llocs de feina
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329-331.
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 408-415.

Lloseta
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

LOGSE
DS núm. 18 (8 de juny del 2000), pàg. 250-254.

- M -

Manacor
DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.

Maó
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 195-200.
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 438-442.

Mapa escolar
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 525-530.
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Maps, James
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 34-35.

Material didàctic
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 404-408.

Medalles d’or
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 755-756.

Memòria dels pressuposts
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

Menorca
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 58-61.
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 70-82.
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-91.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 127-129.
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 525-530.
DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 612-614.
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 750-752.
Bàsquet
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

Mesures
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 61-62.
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 660-662.

Millora
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 46-49.

Ministeri de Cultura
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 628-630.

Mitjans
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

Modificació
DS núm. 24 (16 de novembre del 2000), pàg. 350-356.
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 408-415.

Mostra de FP
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 454-460.

Museu
d’Art Modern i Contemporani de Palma
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 622-626.
d’Eivissa i Formentera
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328-329.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 696-701.
de Mallorca
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 191-193.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328-329.
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 628-630.
Marítim de les Illes Balears
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 499-500.
de Menorca
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 323-329.
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 470-471.
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 486-487.

DS núm. 43 (21 de març del 2002), pàg. 610-612.

Museus
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 194-195.
DS núm. 20 (21 de setembre del 2000), pàg. 286-299.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328-331.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 562-566.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570-572.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 662-666.
de les Illes Balears
DS núm. 51 (6 de març del 2003), pàg. 738-744.
de titularitat privada
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 193-194.

- N -

Necròpolis
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 422-424.

Nivell
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 672-686.

Normalització lingüística
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.

No universitari
DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378-385.

Noves escoles
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 58-61.

- O -

Obra acceptada
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.

Obres
d’art
DS núm. 10 (24 de febrer del 2000), pàg. 118-122.
prioritàries
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129.

Oferta educativa
DS núm. 37 (20 de setembre del 2001), pàg. 550-558.

Opinió
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 233-24632.

Organismes oficials
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

Organització institucional
DS núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 726-732.

- P -

Participació
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 622-626.
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Patrimoni històric i artístic
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 35-42.
DS núm. 14 (13 d’abril del 2000), pàg. 174-184.
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 200-204.
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 426-434.
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 695-696.

Personal
docent
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 46-49.
DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378-385.
funcionari
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 408-415.

Persones
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

Petra
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Pintures, 18
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 628-630.

Pitiüses
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 87-89.
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129-132.

Places
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 46-49.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 323-329.

Pla
de dinamització
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 662-666.
de formació del professorat
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 367-373.

Població immigrant
DS núm. 40 (22 de novembre del 2001), pàg. 582-585.

Política universitària
DS núm. 19 (14 de juny del 2000), pàg. 258-282.

Pollentia
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.

Preguntes
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570.

Premis
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 755-756.

Presència
DS núm. 49 (21 de novembre del 2002), pàg. 718-720.

Previsions de futur
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 424-426.

Primària
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.

Primera reunió
DS núm. 14 (13 d’abril del 2000), pàg. 174-184.

Problema
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.

Procediments d’emergència
DS núm. 15 (4 de maig del 2000), pàg. 194-195.

Professors
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 325-327.
de suport
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 338-340.

Programació
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

Programa
educatiu
DS núm. 36 (7 de juny del 2001), pàg. 539-546.
I+D
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 362-365.
informàtic
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 62-64.
d’integració
DS núm. 40 (22 de novembre del 2001), pàg. 582-585.

Projectes
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 138-146.
DS núm. 25 (22 de novembre del 2000), pàg. 362-365.
de creació
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 212-224.
integrals
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598-601.

Promoció sociocultural
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 64-66.

Proposta
DS núm. 35 (24 de maig del 2001), pàg. 525-530.

Protecció 
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 35-42.

Protocol d’emergències
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 562-564.

Puig des Molins
DS núm. 29 (8 de març del 2001), pàg. 422-424.

Puig, Es
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 340-341.

Puig d’En Valls
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 690-691.

Pujada del 270%
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 500-503.
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- Q -

Quadriennal
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 91-92.

- R -

Ràdio 4 RNE
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

Ramon Llull
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 755-756.

Realitat dels projectes
DS núm. 48 (14 de novembre del 2002), pàg. 696-701.

 
Rector de la Universitat de les Illes Balears

DS núm. 19 (14 de juny del 2000), pàg. 258-282.

Recuperació
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 628-630.

Redacció
DS núm. 3 (13 d’octubre del 1999), pàg. 35-42.

Rehabilitació
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 630-632.

Renúncies
DS núm. 4 (26 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.

Repetidors de TV
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 572-574.

Requisits
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Resposta
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570.

Restabliment
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

Restauració
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329.

Retribucions
DS núm. 26 (8 de febrer del 2001), pàg. 378-385.

Restricció
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329-331.

Resultats
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 454-460.

Romanents
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 210-212.

- S -

Sant 
Agustí
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 230-232.
Joan
DS núm. 28 (22 de febrer del 2001), pàg. 402-404.

Secció 13
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 448-450.

Segon canal de RTVE
DS núm. 27 (15 de febrer del 2001), pàg. 390-396.

Servei de menjador escolar
DS núm. 45 (6 de juny del 2002), pàg. 638-655.

Sistema
DS núm. 18 (8 de juny del 2000), pàg. 250-254.
DS núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 726-732.

SolAlicituds de documentació
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 570.

Suport
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 442-443.
DS núm. 46 (13 de juny del 2002), pàg. 660-662.

- T -

Tasca realitzada
DS núm. 34 (10 de maig del 2001), pàg. 503-512.

Taxes
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.

Teatre Principal de Maó
DS núm. 30 (15 de març del 2001), pàg. 438-442.

 
Tècnics

de grau mitjà
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 323-328.
superiors
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 328-329.

Televisions
DS núm. 8 (2 de febrer del 2000), pàg. 98-105.

Territori cultural
DS núm. 42 (7 de març del 2002), pàg. 598-601.

Territorialització
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 450-453.

Tipus d’assegurança
DS núm. 12 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

Tir
amb arc
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 129-132.
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de fona
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

Títols
DS núm. 23 (2 de novembre del 2000), pàg. 341-344.
DS núm. 47 (31 d’octubre del 2002), pàg. 670-672.
superiors
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 752-755.

Titularitat
DS núm. 5 (18 de novembre del 1999), pàg. 56-58.
DS núm. 22 (5 d’octubre del 2000), pàg. 329-331.

Torre d’En Gaumés
DS núm. 32 (5 d’abril del 2001), pàg. 466-467.

Torrens, Xim
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.

Transferències
DS núm. 31 (22 de març del 2001), pàg. 453-454.
DS núm. 38 (18 d’octubre del 2001), pàg. 564-566.

Trot
DS núm. 9 (10 de febrer del 2000), pàg. 111-114.

Turisme
DS núm. 52 (13 de març del 2003), pàg. 752-755.

- U -

Ubicació
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 127-129.

Universiada Palma’99
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 210-212.

Universitari
DS núm. 50 (27 de febrer del 2003), pàg. 726-732.

“Universitat 2000"
DS núm. 17 (31 de maig del 2000), pàg. 233-246.

Universitat europea
DS núm. 16 (18 de maig del 2000), pàg. 212-224.

Ús
DS núm. 11 (2 de març del 2000), pàg. 132-135.
DS núm. 33 (26 d’abril del 2001), pàg. 486-487.
DS núm. 39 (25 d’octubre del 2001), pàg. 574-577.

- V   -

Valoració de l’obra
DS núm. 44 (30 de maig del 2002), pàg. 632-634.
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