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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.

Elecció del vicepresident de la Comissió.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 114.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars.

DS núm. 15 (4 d’octubre del 2000), pàg. 174-179.

Del Projecte de llei RGE núm. 996/00, del Consell Econòmic

i Social de les Illes Balears.

DS núm. 18 (15 de novembre del 2000), pàg. 210-214.

Del Projecte de llei RGE núm. 2005/00, del Govern de les

Illes Balears.

DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 234-241.

Del Projecte de llei RGE núm. 2969/00, de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 24 (14 de març del 2001), pàg. 290-300.

De la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE

núm. 3844/00, d’atribució de competències als consells

insulars en matèria d’ordenació del territori.

DS núm. 21 (21 de febrer del 2001), pàg. 250-260.

De la Proposició de llei RGE núm. 5396/00, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis

socials i seguretat social.

DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358-367.

De la Proposició de llei RGE núm. 1678/01, sobre l’ús de les

llengües oficials en l’encunyació de monedes de l’euro.

DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402-404.

De la Proposició de llei RGE núm. 2175/01, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de carreteres

i camins.

DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394-398.

Del Projecte de llei RGE núm. 1535/02, de modificació de

la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 40 (12 de juny del 2002), pàg. 486-491.

Del Projecte de llei RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de

l’administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

DS núm. 42 (5 de març del 2003), pàg. 502-505.

COM UNICACIONS

RGE núm. 2161/99, relativa a les memòries de gestió de les

competències assumides pels consells insulars de l’any 1997.

DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 82-91.

RGE núm. 5707/00, del Govern de les Illes Balears sobre les

memòries de gestió de competències assumides pels consells

insulars corresponents a l’any 1998.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276-284.

PREGUNTES

RGE núm. 2879/99, relativa al coneixement del català dels

funcionaris.

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 42-44.

RGE núm. 2881/99, relativa als criteris del concurs-oposició

al Consell Insular de Mallorca.

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 44-46.

RGE núm. 2882/99, relativa a recolAlocació dels interins

cessats per l’anomenat “efecte dominó”.

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 46-48.

RGE núm. 3104/99, relativa a traspàs del poliesportiu

Príncipes de España al Consell Insular de Mallorca.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

RGE núm. 3271/99, relativa a criteris i horaris per part del

Govern en relació amb la impartició de classes de català a

funcionaris i laborals.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 55-57.

RGE núm. 3272/99, relativa a acomiadaments improcedents

del personal laboral d’empreses públiques.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 57-58.

RGE núm. 3273/99, relativa a borsí d’interins no valoració

com a mèrits dels serveis prestats a l’Administració pública.
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DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 58-60.

RGE núm. 3274/99, relativa a introducció de l’esborrany

del borsí d’interins de tests psicotècnics i temes

d’informàtica.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

RGE núm. 3275/99, relativa a valoració de situació d’atur

en l’esborrany del borsí d’interins.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 62-65.

RGE núm. 3276/99, relativa a renovació de contractes

laborals.

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 70-71.

RGE núm. 3277/99, relativa a la sentència que anulAla el

pacte d’estabilitat dels interins.

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 71-73.

RGE núm. 3403/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre la plataforma d’interins.

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 73-74.

RGE núm. 3404/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre les manifestacions del conseller de Treball.

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 74-76.

RGE núm. 3405/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre les manifestacions del director general de

Personal.

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 76-78.

RGE núm. 3439/99, relativa als procediments iniciats pel

Govern sobre l’escrit de revisió d’ofici presentat pel CSIF

en relació amb el pacte d’estabilitat del personal docent.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-121.

RGE núm. 176/00, relativa al cost econòmic de les cartes

emeses pel conseller d’Interior.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 115-116.

RGE núm. 177/00, relativa al concepte del conseller

d’Interior respecte a la cultura general.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 116-118.

RGE núm. 178/00, relativa a la renovació dels contractes

laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 118-119.

RGE núm. 594/01, relativa a metodologia per a les

concessions i ajudes del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 274-275.

RGE núm. 595/01, relativa a termini de resposta a les

solAlicituds dels particulars i empreses.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 275-276.

RGE núm. 596/01, relativa a fórmules de comunicació de

les resolucions del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3824/00, relativa a distintius o sigles de les Illes

Balears a les plaques de matrícula dels vehicles.

DS núm. 22 (28 de febrer del 2001), pàg. 266-269.

RGE núm. 3826/00, relativa a publicació del BOE en

llengua catalana.

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 202-204.

RGE núm. 4629/00, relativa a dictamen relatiu a la possible

incompatibilitat del Sr. Rafael de Lacy.

DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 241-244.

RGE núm. 1677/01, relativa al segell dedicat al Dijous Bo.

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 338-340.

RGE núm. 1756/02, relativa a dictamen del Consell

Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm.

1535/02, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de

novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

DS núm. 38 (29 de maig del 2002), pàg. 466-471.

RGE núm. 137/03, relativa a passaports en català.

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 510-511.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 3396/00, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Popular, del director general de Comunicació per tal

d’informar sobre l’enquesta recentment realitzada i

presentada als mitjans de comunicació.

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 204-206.

RGE núm. 1551/01, solAlicitada pel Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, del director de RTVE a les Illes

Balears per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró.

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 340-343.

RGE núm. 2463/02, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del director i de la cap d’informatius del centre

de TVE a les Illes Balears, als efectes que donin les

explicacions pertinents en relació als fets denunciats pel

comitè d’empresa i per les seccions sindicals.

DS núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494-496.

RGE núm. 4334/02, 323/03 i 441/03, solAlicitades pel Grup

parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives a

compareixença de la Delegada del Govern, per informar

sobre l’ús de l’antiga presó i el seu mal estat i de la situació

del nou recinte penitenciari i a compareixença del director

de TVE a les Illes Balears i del president del Consell

Assessor i responsables del comitè d’empresa.

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 511-512.

COMPAREIXENCES
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RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per

tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur

a terme durant la legislatura present. 

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-23.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència

per tal d’informar sobre el programa i la política que pensa

dur a terme durant la legislatura present. 

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 26-39.

RGE núm. 31/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per tal

d’informar sobre el desenvolupament  de les proves

selectives per formar part d’un borsí per a cobrir, amb

caràcter d’interinitat, places vacants de l’Administració

General i Especial de les Illes Balears.

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

RGE núm. 103/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per

tal d’explicar la realització de les proves selectives per al

borsí d’interins auxiliars administratius, l’anulAlació i la

nova convocatòria de les esmentades proves i, en general,

per informar sobre tot el procés de selecció per al borsí

d’interins.

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

RGE núm. 410/00, voluntat de comparèixer, per part del

senador representant de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, Sr. Manuel Cámara i Fernández, per tal

d’informar de les iniciatives presentades al Senat.

DS núm. 19 (22 de novembre del 2000), pàg. 218-228.

RGE núm. 1864/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre les polítiques de traspàs de competències als consells

insulars.

DS núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 146-157.

RGE núm. 2028/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió,

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar

sessió informativa sobre el catàleg de llocs de feina.

DS núm. 12 (31 de maig del 2000), pàg. 130-140.

RGE núm. 2687/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

per tal d’informar sobre el programa d’actuacions relatiu

a les comunitats balears establertes fora del territori de la

comunitat autònoma.

DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 182-197.

RGE núm. 704/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior i de

l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

contracte blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del Parc

Bit.

DS núm. 26 (11 d’abril del 2001), pàg. 322-333.

RGE núm. 1551/01, del director de RTVE a les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró.

DS núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 346-352.

RGE núm. 1577/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre el brutal interrogatori al que va ser sotmesa una

treballadora del CODEFOC el passat dia 22 de març.

DS núm. 25 (4 d’abril del 2001), pàg. 306-316.

RGE núm. 3639/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre l’enquesta recentment realitzada per Sondymark

sobre diversos aspectes que preocupen els ciutadans de les

Illes Balears, així com la intenció de vot.

DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001), pàg. 378-391.

RGE núm. 5185/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar

el contracte realitzat al Sr. Felio Morey, exgerent del Parc

Bit, SA, ateses les recents manifestacions efectuades per

l’exconsellera Sra. Misericòrdia Ramon i pel propi Sr. Felio

Morey.

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410-416.

RGE núm. 744/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre les mesures del Govern en relació amb les Cases

Balears a l’exterior.

DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 422-429.

RGE núm. 1134/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre la instrucció de l’expedient relatiu a una presumpta

incompatibilitat de la Sra. Aina M aria Salom i Soler,

Consellera de Salut i Consum.

DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434-444.

RGE núm. 1387/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre el nombre concret de places de lliure designació.

DS núm. 37 (22 de maig del 2002), pàg. 450-460.

RGE núm. 1795/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre el procés d’elaboració de la llei de règim local de les

Illes Balears i de la llei de capitalitat.

DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg. 474-482.

CONSELL ASSESSOR DE RTVE A LES ILLES

BALEARS

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 1999.

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 162-169.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex anys  1999-2003 5

 

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 2000.

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 370-374.

INTERVINENTS

 DIPUTATS

A L O R D A  I V IL A R R U B IA S , A N T O N I (G ru p

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2005/00, del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 239.

De la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE

núm. 3844/00, d’atribució de competències als consells insulars

en matèria d’ordenació del territori, DS núm. 21 (21 de febrer

del 2001), pàg. 251-255 i 258-259.

De la Proposició de llei RGE núm. 5396/00, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social, DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 363-

366.

De la Proposició de llei RGE núm. 2175/01, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de carreteres i

camins, DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394.

De la Proposició de llei RGE núm. 1678/01, sobre l’ús de

les llengües oficials en l’encunyació de monedes de l’euro, DS

núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402-403.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4629/00, relativa a dictamen relatiu a la possible

incompatibilitat del Sr. Rafael de Lacy, DS núm. 20 (14 de

febrer del 2001), pàg. 242-244. 

RGE núm. 1677/01, relativa al segell dedicat al Dijous Bo,

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 338-340.

Compareixences

RGE núm. 1864/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

polítiques de traspàs de competències als consells insulars, DS

núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 151-152.

RGE núm. 2028/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió,

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar sessió

informativa sobre el catàleg de llocs de feina, DS núm. 12 (31

de maig del 2000), pàg. 134-135 i 139.

Informacions

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

núm. 12 (31 de maig del 2000), pàg. 130; DS núm. 13 (7 de

juny del 2000), pàg. 146 i DS núm. 14 (14 de juny del 2000),

pàg. 162.

Substitució del Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, DS núm.

20 (14 de febrer del 2001), pàg. 234; DS núm. 21 (21 de febrer

del 2001), pàg. 250 i DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg.

358. 

Substitució del Sr. Cecili Buele i Ramis, DS núm. 27 (25

d’abril del 2001), pàg. 338 i DS núm. 33 (6 de febrer del

2002), pàg. 402.

AM ER I RIERA, C ATALINA M ERCÈ (Grup

Parlamentari Socialista)

Informacions

Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 17 (25

d’octubre del 2000), pàg. 202; DS núm. 27 (25 d’abril del

2001), pàg. 338 i DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402.

 Substitució de la Sra. Joana M. Barceló i Martí, DS núm. 20

(14 de febrer del 2001), pàg. 234; DS núm. 24 (14 de març del

2001), pàg. 290; DS núm. 26 (11 d’abril del 2001), pàg. 322;

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001) i DS núm. 31 (17

d’octubre del 2001), pàg. 378 .

Substitució del Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, DS núm. 38

(29 de maig del 2002), pàg. 466. 

ARMENGOL I SOCÍAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

RGE núm. 1756/02, relativa a dictamen del Consell

Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1535/02,

de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (29

de maig del 2002), pàg. 487-488 i 490.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3824/00, relativa a distintius o sigles de les Illes

Balears a les plaques de matrícula dels vehicles, DS núm. 22

(28 de febrer del 2001), pàg. 267.

Informacions

Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 10 (12

d’abril del 2000), pàg. 114. 

Substitució de la Sra. Sofia del Carmen Hernanz i Costa,

DS núm. 40 (12 de juny del 2002), pàg. 486.

BARCELÓ I M ARTÍ, JO ANA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars,

DS núm. 15 (4 d’octubre del 2000), pàg. 176-177 i 179.

BENNÀSSAR I TOUS, FRANCESCA (Grup Parlamentari

Popular)

Informacions

Substitució del Sr. Jaume Matas i Palou, DS núm. 10 (12

d’abril del 2000), pàg. 114. 

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 23 (7 de

març del 2001), pàg. 274.

Substitució de la Sra. Maria Isabel Cabrer i González, DS

núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg. 474.
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Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 40 (12

de juny del 2002), pàg. 486.

Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 42 (5

de març del 2003), pàg. 502.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3824/00, relativa a distintius o sigles de les Illes

Balears a les plaques de matrícula dels vehicles, DS núm. 22

(28 de febrer del 2001), pàg. 266-269.

RGE núm. 3826/00, relativa a publicació del BOE en

llengua catalana, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg.

202-204.

RGE núm. 137/03, relativa a passaports en català, DS núm.

43 (19 de març del 2003), pàg. 510-511.

Compareixences

RGE núm. 410/00, voluntat de comparèixer, per part del

senador representant de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, Sr. Manuel Cámara i Fernández, per tal d’informar de

les iniciatives presentades al Senat, DS núm. 19 (22 de

novembre del 2000), pàg. 221-222 i 227.

RGE núm. 2687/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

per tal d’informar sobre el programa d’actuacions relatiu a les

comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat

autònoma, DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 187-188

i 194.

RGE núm. 704/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior i de

l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el contracte

blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del parc Bit, DS núm. 26

(11 d’abril del 2001), pàg. 326 i 331.

RGE núm. 1577/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el brutal

interrogatori al que va ser sotmesa una treballadora del

CODEFOC el passat dia 22 de març, DS núm. 25 (4 d’abril del

2001), pàg. 309-310 i 314-315.

RGE núm. 5185/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar el contracte

realitzat al Sr. Felio Morey, exgerent del Parc Bit, SA, ateses

les recents manifestacions efectuades per l’exconsellera Sra.

Misericòrdia Ramon i pel propi Sr. Felio Morey, DS núm. 34

(13 de febrer del 2002), pàg. 412-413.

RGE núm. 1134/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la

instrucció de l’expedient relatiu a una presumpta

incompatibilitat de la Sra. Aina Maria Salom i Soler,

Consellera de Salut i Consum, DS núm. 36 (24 d’abril del

2002), pàg. 439.

RGE núm. 1387/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

nombre concret de places de lliure designació, DS núm. 37 (22

de maig del 2002), pàg. 453.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2005/00, del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 234-

241.

Del Projecte de llei RGE núm. 2969/00, de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 24 (14 de

març del 2001), pàg. 290-299.

RGE núm. 1756/02, relativa a dictamen del Consell

Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1535/02,

de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (29

de maig del 2002), pàg. 486-487 i 489-490.

Preguntes

RGE núm. 2879/99, relativa al coneixement del català dels

funcionaris, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 42-43.

RGE núm. 2881/99, relativa als criteris del concurs-

oposició al Consell Insular de Mallorca, DS núm. 4 (27

d’octubre del 1999), pàg. 44-46.

RGE núm. 2882/99, relativa a recolAlocació dels interins

cessats per l’anomenat “efecte dominó”, DS núm. 4 (27

d’octubre del 1999), pàg. 46-48.

RGE núm. 3272/99, relativa a acomiadaments improcedents

del personal laboral d’empreses públiques, DS núm. 5 (17 de

novembre del 1999), pàg. 57-58.

RGE núm. 3273/99, relativa a “bolsín” d’interins no

valoració com a mèrits dels serveis prestats a l’Administració

pública, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 58-59.

RGE núm. 3274/99, relativa a introducció de l’esborrany

del “bolsín” d’interins de tests psicotècnics i temes

d’informàtica, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 60-

61.

RGE núm. 3275/99, relativa a valoració de situació d’atur

en l’esborrany del “bolsín” d’interins, DS núm. 5 (17 de

novembre del 1999), pàg. 62-64.

RGE núm. 3276/99, relativa a renovació de contractes

laborals, DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 70-71.

RGE núm. 3277/99, relativa a la sentència que anulAla el

pacte d’estabilitat dels interins, DS núm. 6 (23 de novembre del

1999), pàg. 71-73.

RGE núm. 3403/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre la plataforma d’interins, DS núm. 6 (23 de

novembre del 1999), pàg. 73-74.

RGE núm. 3404/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre les manifestacions del conseller de Treball, DS

núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 74-75.

RGE núm. 3405/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre les manifestacions del director general de

Personal, DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 76-78.

RGE núm. 3439/99, relativa als procediments iniciats pel

Govern sobre l’escrit de revisió d’ofici presentat pel CSIF en

relació amb el pacte d’estabilitat del personal docent, DS núm.

10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-120.

RGE núm. 176/00, relativa al cost econòmic de les cartes

emeses pel conseller d’Interior, DS núm. 10 (12 d’abril del

2000), pàg. 115-116.

RGE núm. 177/00, relativa al concepte del conseller

d’Interior respecte a la cultura general, DS núm. 10 (12 d’abril

del 2000), pàg. 116-117.
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RGE núm. 178/00, relativa a la renovació dels contractes

laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS

núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 118-119.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 13-15 i 19-21.

RGE núm. 31/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per tal

d’informar sobre el desenvolupament  de les proves selectives

per formar part d’un borsí per a cobrir, amb caràcter

d’interinitat, places vacants de l’Administració General i

Especial de les Illes Balears, DS núm. 8 (24 de febrer del

2000), pàg. 97-98 i 102-103.

RGE núm. 103/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per

tal d’explicar la realització de les proves selectives per al  borsí

d’interins auxiliars administratius, l’anulAlació i la nova

convocatòria de les esmentades proves i, en general, per

informar sobre tot el procés de selecció per al borsí d’interins,

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 97-98 i 102-103.

RGE núm. 2028/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió,

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar sessió

informativa sobre el catàleg de llocs de feina, DS núm. 12 (31

de maig del 2000), pàg. 132-134 i 137-138.

RGE núm. 1387/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

nombre concret de places de lliure designació, DS núm. 37 (22

de maig del 2002), pàg. 451-452 i 456-457.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 996/00, del Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears, DS núm. 18 (15 de

novembre del 2000), pàg. 212-214.

Informacions

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 25 (4

d’abril del 2001), pàg. 306.

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 31 (17

d’octubre del 2001), pàg. 378 i DS núm. 41 (18 de setembre

del 2002), pàg. 494.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari

Socialista)

Constitució comissió i elecció membres de la mesa.

DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 12-13.

RGE núm. 31/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per tal

d’informar sobre el desenvolupament  de les proves selectives

per formar part d’un borsí per a cobrir, amb caràcter

d’interinitat, places vacants de l’Administració General i

Especial de les Illes Balears, DS núm. 8 (24 de febrer del

2000), pàg. 99-100.

RGE núm. 103/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per

tal d’explicar la realització de les proves selectives per al  borsí

d’interins auxiliars administratius, l’anulAlació i la nova

convocatòria de les esmentades proves i, en general, per

informar sobre tot el procés de selecció per al borsí d’interins,

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 99-100.

Informacions

En relació a la Proposició no de llei RGE núm. 499/00, DS

núm. 9 (15 de març del 2000) pàg. 110.

En relació a l’elecció del vicepresident de la Comissió, DS

núm. 10 (12 d’abril del 2000) pàg. 114.

Substitució del Sr. Fèlix Fernández i Terrés, DS núm. 16

(11 d’octubre del 2000), pàg. 182.

Substitució de la Sra. Joana M. Barceló i Martí, DS núm. 32

(28 de novembre del 2001), pàg. 394. 

Substitució de la Sra. Sofia del Carmen Hernanz i Costa,

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2969/00, de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 24 (14 de

març del 2001), pàg. 298.

De la Proposició de llei RGE núm. 1678/01, sobre l’ús de

les llengües oficials en l’encunyació de monedes de l’euro, DS

núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402-404.

Informacions

Substitució del Sr. Joan Huguet i Rotger,  DS núm. 10 (12

d’abril del 2000), pàg. 114; DS núm. 24 (14 de març del 2001),

pàg. 290; DS núm. 25 (4 d’abril del 2001), pàg. 306 i DS núm.

32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394.

Substitució de la Sra. M. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,

DS núm. 12 (31 de maig del 2000), pàg. 130; DS núm. 16 (11

d’octubre del 2000), pàg. 182; DS núm. 26 (11 d’abril del

2001), pàg. 322; DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg.

370; DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001), pàg. 378; DS núm.

36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434 i DS núm. 37 (22 de maig

del 2002), pàg. 450.

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 13 (7 de

juny del 2000), pàg. 146; DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000),

pàg. 202; DS núm. 21 (21 de febrer del 2001), pàg. 250 i DS

núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410.

Substitució del Sr. Joan Marí i Bonet, DS núm. 14 (14 de

juny del 2000), pàg. 162.

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 15 (4

d’octubre del 2000), pàg. 174; DS núm. 20 (14 de febrer del

2001), pàg. 234; DS núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 346;

DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402; DS núm. 35 (20

de març del 2002), pàg. 422 i DS núm. 41 (18 de setembre del

2002), pàg. 494.. 

Substitució de la Sra. Mª Isabel Cabrer i González, DS núm.

19 (22 de novembre del 2000), pàg. 218; DS núm. 42 (5 de

març del 2003), pàg. 502 i DS núm. 43 (19 de març del 2003),

pàg. 510.

Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 23

(7 de març del 2001), pàg. 274.
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Substitució del Sr. Manuel Jaén i Palacios, DS núm. 29 (3

d’octubre del 2001), pàg. 358; DS núm. 39 (29 de maig del

2002), pàg. 466; DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg. 474 i

DS núm. 40 (12 de juny del 2002), pàg. 486.

CASTILLO I FERRER, AINA (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 1134/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la

instrucció de l’expedient relatiu a una presumpta

incompatibilitat de la Sra. Aina Maria Salom i Soler,

Consellera de Salut i Consum, DS núm. 36 (24 d’abril del

2002), pàg. 437-439 i 442-444.

Informacions

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 24 (14

de març del 2001), pàg. 290.

Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 36

(24 d’abril del 2002), pàg. 434.

 

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2005/00, del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 234-

241.

Compareixences

RGE núm. 3639/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre

l’enquesta recentment realitzada per Sondymark sobre diversos

aspectes que preocupen els ciutadans de les Illes Balears, així

com la intenció de vot, DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001),

pàg. 381, 384-386 i 389-390.

RGE núm. 5185/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar el contracte

realitzat al Sr. Felio Morey, exgerent del Parc Bit, SA, ateses

les recents manifestacions efectuades per l’exconsellera Sra.

Misericòrdia Ramon i pel propi Sr. Felio Morey, DS núm. 34

(13 de febrer del 2002), pàg. 413 i 415.

ESTARÀS I FERRAGUT, ROSA (Grup Parlamentari

Popular)

Comunicacions

RGE núm. 2161/99, relativa a les memòries de gestió de les

competències assumides pels consells insulars de l’any 1997,

DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 89-90.

Preguntes

RGE núm. 3104/99, relativa a traspàs del poliesportiu

“Príncipes de España” al Consell Insular de Mallorca, DS núm.

5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

RGE núm. 3271/99, relativa a criteris i horaris per part del

Govern en relació amb la impartició de classes de català a

funcionaris i laborals, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999),

pàg. 56.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari

Socialista)

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 1551/01, solAlicitada pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, del director de RTVE a les Illes

Balears per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 341-342.

Compareixences

RGE núm. 1551/01, del director de RTVE a les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 349 i 351.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Informacions

Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 43

(19 de març del 2003), pàg. 510.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

De la Proposició de llei RGE núm. 5396/00, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social, DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 361-

362, 364 i 366.

Informacions

Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 12 (31 de

maig del 2000), pàg. 130. 

Substitució de la Sra. Joana M. Barceló i Martí, DS núm. 21

(21 de febrer del 2001), pàg. 250; DS núm. 29 (3 d’octubre del

2001), pàg. 358; DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402;

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410; DS núm. 35 (20

de març del 2002), pàg. 422; DS núm. 39 (5 de juny del 2002),

pàg. 474; DS núm. 40 (12 de juny del 2002), pàg. 486; DS

núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494 i DS núm. 42 (5

de març del 2003), pàg. 502.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars,

DS núm. 15 (4 d’octubre del 2000), pàg. 176.
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Comunicacions

RGE núm. 2161/99, relativa a les memòries de gestió de les

competències assumides pels consells insulars de l’any 1997,

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

RGE núm. 5707/00, del Govern de les Illes Balears sobre

les memòries de gestió de competències assumides pels

consells insulars corresponents a l’any 1998, DS núm. 23 (7 de

març del 2001), pàg. 280.

SolAlicituds de compareixença

RGE núm. 1551/01, solAlicitada pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, del director de RTVE a les Illes

Balears per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 341.

RGE núm. 2463/02, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del director i de la cap d’informatius del centre de

TVE a les Illes Balears, als efectes que donin les explicacions

pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa

i per les seccions sindicals, DS núm. 41 (18 de setembre del

2002), pàg. 494.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 12.

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 30-31.

RGE núm. 31/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per tal

d’informar sobre el desenvolupament  de les proves selectives

per formar part d’un borsí per a cobrir, amb caràcter

d’interinitat, places vacants de l’Administració General i

Especial de les Illes Balears, DS núm. 8 (24 de febrer del

2000), pàg. 98-99.

RGE núm. 103/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per

tal d’explicar la realització de les proves selectives per al  borsí

d’interins auxiliars administratius, l’anulAlació i la nova

convocatòria de les esmentades proves i, en general, per

informar sobre tot el procés de selecció per al borsí d’interins,

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 98-99.

RGE núm. 1551/01, del director de RTVE a les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 347 i 351.

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 1999.

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 165 i 169.

Informacions

En relació a la retirada de les solAlicituds de compareixença

RGE núm. 4334/02, 323/03 i 441/03, DS núm. 43 (19 de març

del 2003), pàg. 511.

GO NZÁLEZ I O RTEA, JOSÉ M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

De la Proposició de llei RGE núm. 2175/01, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de carreteres i

camins, DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394-397.

Compareixences

RGE núm. 1577/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el brutal

interrogatori al que va ser sotmesa una treballadora del

CODEFOC el passat dia 22 de març, DS núm. 25 (4 d’abril del

2001), pàg. 307-308 i 313-314.

GORNÉS I HACHERO, SIMÓ (Grup Parlamentari

Popular)

Informacions

Substitució del Sr. Joan Huguet i Rotger, DS núm. 31 (17

d’octubre del 2001), pàg. 378 i DS núm. 37 (22 de maig del

2002), pàg. 450.

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 32 (28 de

novembre del 2001), pàg. 394; DS núm. 39 (5 de juny del

2002), pàg. 474; DS núm. 42 (5 de març del 2003), pàg. 502 i

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 510.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Ecologista)

Informacions

Substitució del Sr. Josep Ignasi Portella i Coll, DS núm. 33

(6 de febrer del 2002), pàg. 402.

HERNANZ I COSTA, SOFÍA DEL CARMEN (Grup

Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2969/00, de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 24 (14 de

març del 2001), pàg. 291-299.

Del Projecte de llei RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de

l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 42 (5 de març del 2003), pàg. 502 i 504-505.

Comunicacions

RGE núm. 5707/00, del Govern de les Illes Balears sobre

les memòries de gestió de competències assumides pels

consells insulars corresponents a l’any 1998, DS núm. 23 (7 de

març del 2001), pàg. 280-281.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4629/00, relativa a dictamen relatiu a la possible

incompatibilitat del Sr. Rafael de Lacy, DS núm. 20 (14 de

febrer del 2001), pàg. 243-244.

RGE núm. 1677/01, relativa al segell dedicat al Dijous Bo,

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 339.

RGE núm. 1756/02, relativa a dictamen del Consell

Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1535/02,

de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (29

de maig del 2002), pàg. 467-471.

SolAlicituds de compareixences

RGE núm. 3396/00, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Popular, del director general de Comunicació per tal d’informar
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sobre l’enquesta recentment realitzada i presentada als mitjans

de comunicació, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg.

205.

RGE núm. 2463/02, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del director i de la cap d’informatius del centre de

TVE a les Illes Balears, als efectes que donin les explicacions

pertinents en relació amb els fets denunciats pel comitè

d’empresa i per les seccions sindicals, DS núm. 41 (18 de

setembre del 2002), pàg. 494-496.

Compareixences

RGE núm. 410/00, voluntat de comparèixer, per part del

senador representant de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, Sr. Manuel Cámara i Fernández, per tal d’informar de

les iniciatives presentades al Senat, DS núm. 19 (22 de

novembre del 2000), pàg. 222-223.

RGE núm. 1864/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

polítiques de traspàs de competències als consells insulars, DS

núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 152-153.

RGE núm. 2028/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió,

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar sessió

informativa sobre el catàleg de llocs de feina, DS núm. 12 (31

de maig del 2000), pàg. 135.

RGE núm. 2687/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

per tal d’informar sobre el programa d’actuacions relatiu a les

comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat

autònoma, DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 188 i 195.

RGE núm. 704/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior i de

l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el contracte

blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del parc Bit, DS núm. 26

(11 d’abril del 2001), pàg. 327-328 i 331.

RGE núm. 1577/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el brutal

interrogatori al que va ser sotmesa una treballadora del

CODEFOC el passat dia 22 de març, DS núm. 25 (4 d’abril del

2001), pàg. 310-311 i 315-316.

RGE núm. 744/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

mesures del Govern en relació amb les Cases Balears a

l’exterior, DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 425.

RGE núm. 1134/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la

instrucció de l’expedient relatiu a una presumpta

incompatibilitat de la Sra. Aina Maria Salom i Soler,

Consellera de Salut i Consum, DS núm. 36 (24 d’abril del

2002), pàg. 439-440 i 443.

RGE núm. 1387/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

nombre concret de places de lliure designació, DS núm. 37 (22

de maig del 2002), pàg. 453-454 i 457-458.

RGE núm. 1795/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

procés d’elaboració de la llei de règim local de les Illes Balears

i de la llei de capitalitat, DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg.

478.

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 2000.

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 373.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars,

DS núm. 15 (4 d’octubre del 2000), pàg. 174-175 i 177-178.

Del Projecte de llei RGE núm. 2005/00, del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 238.

De la Proposició de llei RGE núm. 5396/00, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social, DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358-

359 i 362-366.

Del Projecte de llei RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de

l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 42 (5 de març del 2003), pàg. 502-505.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4629/00, relativa a dictamen relatiu a la possible

incompatibilitat del Sr. Rafael de Lacy, DS núm. 20 (14 de

febrer del 2001), pàg. 241-243.

RGE núm. 1756/02, relativa a dictamen del Consell

Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1535/02,

de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (29

de maig del 2002), pàg. 466-467 i 469-471.

RGE núm. 137/03, relativa a passaports en català, DS núm.

43 (19 de març del 2003), pàg. 510-511.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 21.

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 31-34 i 37-38.

RGE núm. 1864/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

polítiques de traspàs de competències als consells insulars, DS

núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 148-150 i 155-156.

RGE núm. 704/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior i de

l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el contracte

blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del parc Bit, DS núm. 26

(11 d’abril del 2001), pàg. 324-326 i 330-331.

RGE núm. 5185/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar el contracte

realitzat al Sr. Felio Morey, exgerent del Parc Bit, SA, ateses

les recents manifestacions efectuades per l’exconsellera Sra.

Misericòrdia Ramon i pel propi Sr. Felio Morey, DS núm. 34

(13 de febrer del 2002), pàg. 411-412 i 414-415.

RGE núm. 1795/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits
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al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

procés d’elaboració de la llei de règim local de les Illes Balears

i de la llei de capitalitat, DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg.

477-478 i 480-481.

Informacions

En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 499/00,

DS núm. 9 (15 de març del 2000) pàg. 110.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

De la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE

núm. 3844/00, d’atribució de competències als consells insulars

en matèria d’ordenació del territori, DS núm. 21 (21 de febrer

del 2001), pàg. 250-260.

Comunicacions

RGE núm. 5707/00, del Govern de les Illes Balears sobre

les memòries de gestió de competències assumides pels

consells insulars corresponents a l’any 1998, DS núm. 23 (7 de

març del 2001), pàg. 281-283.

Informacions

Substitució del Sr. Joan Huguet i Rotger, DS núm. 21 (21

de febrer del 2001), pàg. 250 i DS núm. 23 (7 de març del

2001), pàg. 274.

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 26 (11

d’abril del 2001), pàg. 322; DS núm. 28 (2 de maig del 2001),

pàg. 346 i DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 370.

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 38 (29

de maig del 2002), pàg. 466; DS núm. 39 (5 de juny del 2002),

pàg. 474 i DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 510.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Constitució comissió i elecció membres de la mesa.

DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 996/00, del Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears, DS núm. 18 (15 de

novembre del 2000), pàg. 210-211 i 213.

SolAlicituds de compareixences

RGE núm. 3396/00, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Popular, del director general de Comunicació per tal d’informar

sobre l’enquesta recentment realitzada i presentada als mitjans

de comunicació, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg.

204-205.

RGE núm. 1551/01, solAlicitada pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, del director de RTVE a les Illes

Balears per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 342-343.

RGE núm. 2463/02, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del director i de la cap d’informatius del centre de

TVE a les Illes Balears, als efectes que donin les explicacions

pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa

i per les seccions sindicals, DS núm. 41 (18 de setembre del

2002), pàg. 494-496.

Compareixences

RGE núm. 1551/01, del director de RTVE a les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 349-350.

RGE núm. 3639/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre

l’enquesta recentment realitzada per Sondymark sobre diversos

aspectes que preocupen els ciutadans de les Illes Balears, així

com la intenció de vot, DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001),

pàg. 381-384 i 388- 389.

Informacions

Substitució en relació amb la Compareixença RGE núm.

2542/99, DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6.

En relació amb la Compareixença a petició pròpia del

senador en representació de les Illes Balears, DS núm. 11 (3 de

maig del 2000), pàg. 126.

En relació amb el retard del començament de la reunió, DS

núm. 24 (14 de març del 2001), pàg. 290.

En relació amb la retirada de les solAlicituds de

compareixença RGE núm. 4334/02, 323/03 i 441/03.

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 512.

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 1999.

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 167-169.

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 2000.

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 373.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Informacions

Substitució de la Sra. M. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 114. 

MARÍ I MARÍ, NEUS (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3826/00, relativa a publicació del BOE en

llengua catalana, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg.

203-204.

Informacions

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 12 (31

de maig del 2000), pàg. 130; DS núm. 13 (7 de juny del 2000),

pàg. 146; DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 162 i DS

núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 182. 

Substitució del Sr. Manuel Jaén i Palacios, DS núm. 15 (4

d’octubre del 2000), pàg. 174. 

Substitució de la Sra. M. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 202.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)
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Informacions

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 17 (25

d’octubre del 2000), pàg. 202.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Informacions

Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 27

(25 d’abril del 2001), pàg. 338.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Informacions

 Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 40 (12

de juny del 2002), pàg. 486.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

De la Proposició de llei RGE núm. 5396/00, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social, DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 359-

361.

Compareixences

RGE núm. 2687/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

per tal d’informar sobre el programa d’actuacions relatiu a les

comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat

autònoma, DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 185, 188-

191 i 195-196.

RGE núm. 744/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

mesures del Govern en relació amb les Cases Balears a

l’exterior, DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 424-425 i

427-428.

Informacions

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 16 (11

d’octubre del 2000), pàg. 182 i DS núm. 35 (20 de març del

2002), pàg. 422.

Substitució de la Sra. Margalida Isabel Cabrer i González,

DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3826/00, relativa a publicació del BOE en

llengua catalana, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg.

203.

Informacions

Substitució de la Sra. Joana M. Barceló i Martí, DS núm. 10

(12 d’abril del 2000), pàg. 114; DS núm. 16 (11 d’octubre del

2000), pàg. 182; DS núm. 19 (22 de novembre del 2000), pàg.

218; DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 338; DS núm. 38

(29 de maig del 2002), pàg. 466 i DS núm. 43 (19 de març del

2003). 

Substitució de la Sra. Sofia del Carmen Hernanz i Costa,

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 162.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Comunicacions

RGE núm. 2161/99, relativa a les memòries de gestió de les

competències assumides pels consells insulars de l’any 1997,

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

Proposicions no de llei

RGE núm. 1677/01, relativa al segell dedicat al Dijous Bo,

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 339.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-10.

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 30.

RGE núm. 1864/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

polítiques de traspàs de competències als consells insulars, DS

núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 151.

RGE núm. 2687/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

per tal d’informar sobre el programa d’actuacions relatiu a les

comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat

autònoma, DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 186-187.

RGE núm. 1551/01, del director de RTVE a les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 347-349.

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 1999.

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 164-165.

RAMON I JUAN, M IQUEL (Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Ecologista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 996/00, del Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears, DS núm. 18 (15 de

novembre del 2000), pàg. 210-214.

Compareixences

RGE núm. 1577/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el brutal

interrogatori al que va ser sotmesa una treballadora del

CODEFOC el passat dia 22 de març, DS núm. 25 (4 d’abril del

2001), pàg. 309.

Informacions

Substitució del Sr. Josep Ignasi Portella i Coll, DS núm. 24

(14 de març del 2001), pàg. 290; DS núm, 32 (28 de novembre

del 2001), pàg. 394; DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg.
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434; DS núm. 37 (22 de maig del 2002), pàg. 450 i DS núm. 40

(12 de juny del 2002), pàg. 486.

En relació a la retirada de les solAlicituds de compareixença

RGE núm. 4334/02, 323/03 i 441/03.

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 511-512.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI (Grup

Parlamentari Popular)

Informacions

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 10 (12

d’abril del 2000), pàg. 114. 

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1677/01, relativa al segell dedicat al Dijous Bo,

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 339-340.

Informacions

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 27 (25

d’abril del 2001), pàg. 338.

 

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 594/01, relativa a metodologia per a les

concessions i ajudes del Govern de les Illes Balears, DS núm.

23 (7 de març del 2001), pàg. 274.

RGE núm. 595/01, relativa a termini de resposta a les

solAlicituds dels particulars i empreses, DS núm. 23 (7 de març

del 2001), pàg. 275.

RGE núm. 596/01, relativa a fórmules de comunicació de

les resolucions del Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (7

de març del 2001), pàg. 276.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3824/00, relativa a distintius o sigles de les Illes

Balears a les plaques de matrícula dels vehicles, DS núm. 22

(28 de febrer del 2001), pàg. 268-269.

Informacions

Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 17

(25 d’octubre del 2000), pàg. 202.

En relació amb l’absència del Govern de la sessió, DS núm.

22 (28 de febrer del 2001), pàg. 266.

Substitució de la Sra. Maria Isabel Cabrer i González, DS

núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 274.

Substitució del Sr. Joan Huguet i Rotger, DS núm. 27 (25

d’abril del 2001), pàg. 338

Substitució Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 29 (3

d’octubre del 2001), pàg. 358 i DS núm. 36 (24 d’abril del

2002), pàg. 434.

SUGRAÑES I BARENYS, M. MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Compareixences

RGE núm. 410/00, voluntat de comparèixer, per part del

senador representant de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, Sr. Manuel Cámara i Fernández, per tal d’informar de

les iniciatives presentades al Senat, DS núm. 19 (22 de

novembre del 2000), pàg. 223 i 227.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

De la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE

núm. 3844/00, d’atribució de competències als consells insulars

en matèria d’ordenació del territori, DS núm. 21 (21 de febrer

del 2001), pàg. 252-254 i 256-257.

De la Proposició de llei RGE núm. 2175/01, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de carreteres i

camins, DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 396-397.

Comunicacions

RGE núm. 2161/99, relativa a les memòries de gestió de les

competències assumides pels consells insulars de l’any 1997,

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

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 31.

Memòria d’activitats del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, corresponent a l’any 1999.

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 166 i 169.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’INTERIOR, JOSEP MARIA COSTA I

SERRA

Preguntes

RGE núm. 2879/99, relativa al coneixement del català dels

funcionaris, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 42-43.

RGE núm. 2881/99, relativa als criteris del concurs-

oposició al Consell Insular de Mallorca, DS núm. 4 (27

d’octubre del 1999), pàg. 44-46.

RGE núm. 2882/99, relativa a recolAlocació dels interins

cessats per l’anomenat “efecte dominó”, DS núm. 4 (27

d’octubre del 1999), pàg. 47-48.

RGE núm. 3104/99, relativa a traspàs del poliesportiu

“Príncipes de España” al Consell Insular de Mallorca, DS núm.

5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

RGE núm. 3271/99, relativa a criteris i horaris per part del

Govern en relació amb la impartició de classes de català a

funcionaris i laborals, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999),

pàg. 56-57.

RGE núm. 3272/99, relativa a acomiadaments improcedents

del personal laboral d’empreses públiques, DS núm. 5 (17 de

novembre del 1999), pàg. 57-58.

RGE núm. 3273/99, relativa a “bolsín” d’interins no

valoració com a mèrits dels serveis prestats a l’Administració

pública, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 59-60.

RGE núm. 3274/99, relativa a introducció de l’esborrany

del “bolsín” d’interins de tests psicotècnics i temes
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d’informàtica, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

RGE núm. 3275/99, relativa a valoració de situació d’atur

en l’esborrany del “bolsín” d’interins, DS núm. 5 (17 de

novembre del 1999), pàg. 63-65.

RGE núm. 3276/99, relativa a renovació de contractes

laborals, DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 70-71.

RGE núm. 3277/99, relativa a la sentència que anulAla el

pacte d’estabilitat dels interins, DS núm. 6 (23 de novembre del

1999), pàg. 71-73.

RGE núm. 3403/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre la plataforma d’interins, DS núm. 6 (23 de

novembre del 1999), pàg. 73-74.

RGE núm. 3404/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre les manifestacions del conseller de Treball, DS

núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 74-76.

RGE núm. 3405/99, relativa a l’opinió del conseller

d’Interior sobre les manifestacions del director general de

Personal, DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 76-78.

RGE núm. 3439/99, relativa als procediments iniciats pel

Govern sobre l’escrit de revisió d’ofici presentat pel CSIF en

relació amb el pacte d’estabilitat del personal docent, DS núm.

10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-121.

RGE núm. 176/00, relativa al cost econòmic de les cartes

emeses pel conseller d’Interior, DS núm. 10 (12 d’abril del

2000), pàg. 115-116.

RGE núm. 177/00, relativa al concepte del conseller

d’Interior respecte a la cultura general, DS núm. 10 (12 d’abril

del 2000), pàg. 116-118.

RGE núm. 178/00, relativa a la renovació dels contractes

laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS

núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 118-119.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-10, 15-19 i 21-23.

RGE núm. 31/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per tal

d’informar sobre el desenvolupament  de les proves selectives

per formar part d’un borsí per a cobrir, amb caràcter

d’interinitat, places vacants de l’Administració General i

Especial de les Illes Balears, DS núm. 8 (24 de febrer del

2000), pàg. 94-96 i 100-104.

RGE núm. 103/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior per

tal d’explicar la realització de les proves selectives per al  borsí

d’interins auxiliars administratius, l’anulAlació i la nova

convocatòria de les esmentades proves i, en general, per

informar sobre tot el procés de selecció per al borsí d’interins,

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-96 i 100-104.

RGE núm. 2028/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió,

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar sessió

informativa sobre el catàleg de llocs de feina, DS núm. 12 (31

de maig del 2000), pàg. 130-132, 135-137 i 139-140.

RGE núm. 704/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior i de

l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el contracte

blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del parc Bit, DS núm. 26

(11 d’abril del 2001), pàg. 322-323, 329-330 i 332-333.

RGE núm. 1577/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el brutal

interrogatori al que va ser sotmesa una treballadora del

CODEFOC el passat dia 22 de març, DS núm. 25 (4 d’abril del

2001), pàg. 306-307, 311-313 i 316.

RGE núm. 1387/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

nombre concret de places de lliure designació, DS núm. 37 (22

de maig del 2002), pàg. 450-451 i 454-460.

CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA, PRÍAM

VILLALONGA I CERDÀ

Compareixences

RGE núm. 704/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior i de

l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el contracte

blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del parc Bit, DS núm. 26

(11 d’abril del 2001), pàg. 323-324, 328-329 i 332.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCIAS I

COLL

Comunicacions

RGE núm. 2161/99, relativa a les memòries de gestió de les

competències assumides pels consells insulars de l’any 1997,

DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 82-86 i 90-91.

RGE núm. 5707/00, del Govern de les Illes Balears sobre

les memòries de gestió de competències assumides pels

consells insulars corresponents a l’any 1998, DS núm. 23 (7 de

març del 2001), pàg. 276-280 i 282-284.

Preguntes

RGE núm. 594/01, relativa a metodologia per a les

concessions i ajudes del Govern de les Illes Balears, DS núm.

23 (7 de març del 2001), pàg. 274-275.

RGE núm. 595/01, relativa a termini de resposta a les

solAlicituds dels particulars i empreses, DS núm. 23 (7 de març

del 2001), pàg. 275-276.

RGE núm. 596/01, relativa a fórmules de comunicació de

les resolucions del Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (7

de març del 2001), pàg. 276.

Compareixences

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

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 26-29 i 35-39.

RGE núm. 1864/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

polítiques de traspàs de competències als consells insulars, DS

núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 146-148 i 153-157.

RGE núm. 2687/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

per tal d’informar sobre el programa d’actuacions relatiu a les

comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat
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autònoma, DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 182-185,

191-194 i 196-197.

RGE núm. 3639/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre

l’enquesta recentment realitzada per Sondymark sobre diversos

aspectes que preocupen els ciutadans de les Illes Balears, així

com la intenció de vot, DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001),

pàg. 378-381, 386-388 i 390-391.

RGE núm. 5185/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar el contracte

realitzat al Sr. Felio Morey, exgerent del Parc Bit, SA, ateses

les recents manifestacions efectuades per l’exconsellera Sra.

Misericòrdia Ramon i pel propi Sr. Felio Morey, DS núm. 34

(13 de febrer del 2002), pàg. 410-411 i 413-416.

RGE núm. 744/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

mesures del Govern en relació amb les Cases Balears a

l’exterior, DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 422-423 i

425-429.

RGE núm. 1134/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la

instrucció de l’expedient relatiu a una presumpta

incompatibilitat de la Sra. Aina Maria Salom i Soler,

Consellera de Salut i Consum, DS núm. 36 (24 d’abril del

2002), pàg. 434-437, 440-441 i 443-444.

RGE núm. 1795/02, de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència,

solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el

procés d’elaboració de la llei de règim local de les Illes Balears

i de la llei de capitalitat, DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg.

474-482.

D'ALTRES INTERVINENTS

PRESIDENTA DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE A

LES ILLES BALEARS, (Lurdes Costa i Torres)

Memòria d’activitats corresponent a l’any 1999.

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg.. 162-169.

Memòria d’activitats corresponent a l’any 2000.

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 370-374.

SENADOR REPRESENTANT DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, (M anuel

Cámara i Fernández)

Compareixences

RGE núm. 410/00, voluntat de comparèixer, per part del

senador representant de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, Sr. Manuel Cámara i Fernández, per tal d’informar de

les iniciatives presentades al Senat, DS núm. 19 (22 de

novembre del 2000), pàg. 218-221 i 223-228.

DIRECTOR DE RTVE A LES ILLES BALEARS (Joan

Martorell i Bonet)

Compareixença

RGE núm. 1551/01, del director de RTVE a les Illes

Balears, per tal d’informar sobre el cessament de la

corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró, DS

núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 346-347 i 350-352.

TEMÀTIC

- A -

Acomiadaments improcedents

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 57-58.

Administració General i Especial de les Illes Balears

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

Administració de les Illes Balears

DS núm. 42 (5 de març del 2003), pàg. 502-505.

Administració pública

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 58-60.

Ajudes

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 274-275.

Atribució de competències

DS núm. 21 (21 de febrer del 2001), pàg. 250-260.

DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358-367.

Atur

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 62-65.

Auxiliars administratius

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

- B -

Boletín Oficial del Estado (BOE)

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 202-204.

Borsí d’interins

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 58-65.

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

- C -

Cámara i Fernández, Manuel

DS núm. 19 (22 de novembre del 2000), pàg. 218-228.

Camins (vegeu Carreteres i camins)

Cap d’informatius 
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DS núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494-496.

Capitalitat (vegeu llei de capitalitat)

Carreteres i camins

DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394-398.

Cartes

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 115-116.

Cases Balears a l’exterior

DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 422-429.

Català

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 42-44.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

Catàleg de llocs de feina

DS núm. 12 (31 de maig del 2000), pàg. 130-140.

Centre de TVE a les Illes Balears

DS núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494-496.

Cessament

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 340-343.

Ciutadans

DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001), pàg. 378-391.

CODEFOC

DS núm. 25 (4 d’abril del 2001), pàg. 306-316.

Comitè d’empresa

DS núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494-496.

Competències

DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 82-91.

DS núm. 21 (21 de febrer del 2001), pàg. 250-260.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276-284.

DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358-367.

DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394-398.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 118-119.

Comunitats balears

DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 182-197.

Concessions

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 274-275.

Concurs-oposició

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 44-46.

Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 162-169.

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 370-374.

Consell Consultiu

DS núm. 38 (29 de maig del 2002), pàg. 466-471.

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

DS núm. 18 (15 de novembre del 2000), pàg. 210-214.

Consell Insular de Mallorca

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 44-46.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

Conseller d’Innovació i Energia

DS núm. 26 (11 d’abril del 2001), pàg. 322-333.

Conseller d’Interior

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 73-77.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 115-118.

DS núm. 37 (22 de maig del 2002), pàg. 450-460.

Conseller de Presidència

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410-416.

DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 422-429.

DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434-444.

DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg. 474-482.

Conseller de Treball

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 74-76.

Consellera de Salut i Consum

DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434-444.

Consells insulars

DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 82-91.

DS núm. 15 (4 d’octubre del 2000), pàg. 174-179.

DS núm. 21 (21 de febrer del 2001), pàg. 250-260.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276-284.

DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358-367.

DS núm. 32 (28 de novembre del 2001), pàg. 394-398.

Contracte blindat

DS núm. 26 (11 d’abril del 2001), pàg. 322-333.

 

Contractes laborals

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 70-71.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 118-119.

Corresponsal de RTVE a Menorca

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 340-343.

Cost econòmic

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 115-116.

CSIF

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-121.

Cultura general

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 116-118.

- D -

Dijous Bo

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 338-340.

Director general de Personal

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 76-77.
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Director de RTVE a les Illes Balears

DS núm. 28 (2 de maig del 2001), pàg. 346-352.

DS núm. 41 (18 de seetembre del 2002), pàg. 494-496.

Distintius

DS núm. 22 (28 de febrer del 2001), pàg. 266-269.

 

- E -

Efecte dominó

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 46-48.

Empreses

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 275-276.

Empreses públiques

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 57-58.

Encunyació de monedes

DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402-404.

Enquesta

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 204-206.

DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001), pàg. 378-391.

Esborrany

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 60-65.

Euro

DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402-404.

- F -

Fets denunciats

DS núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494-496.

Fórmules de comunicació

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276.

Funcionaris

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 42-44.

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

- G -

Govern de les Illes Balears

DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 234-241.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 274-276.

- I -

Impartició de classes

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

Incompatibilitat

DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 241-244.

DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434-444.

Informàtica

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

Instrucció d’expedient

DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434-444.

Intenció de vot

DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001), pàg. 378-391.

Interins

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 46-48.

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 71-73.

- L -

Laborals

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

Lacy, Rafael de

DS núm. 20 (14 de febrer del 2001), pàg. 241-244.

Llei de capitalitat

DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg. 474-482.

Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 38 (29 de maig del 2002), pàg. 466-471.

DS núm. 40 (12 de juny del 2002), pàg. 486-491.

Llei de règim local de les Illes Balears

DS núm. 39 (5 de juny del 2002), pàg. 474-482.

Llei 8/1986 (vegeu Llei electoral de la comunitat autònoma

de les Illes Balears)

Llengua catalana (vegeu també Català)

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 202-204.

Llengües oficials

DS núm. 33 (6 de febrer del 2002), pàg. 402-404.

- M -

Manifestacions

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 74-77.

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410-416.

Mascaró, Esther

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 340-343.

Memòries d’activitats

DS núm. 14 (14 de juny del 2000), pàg. 162-169.

DS núm. 30 (10 d’octubre del 2001), pàg. 370-374.

Memòries de gestió

DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 82-91.

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276-284.

Mesures del Govern

DS núm. 35 (20 de març del 2002), pàg. 422-429.

Metodologia

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 274-275.

Mitjans de comunicació



18 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex anys 1999-2003 

 

DS núm. 17 (25 d’octubre del 2000), pàg. 204-206.

Morey, Felio

DS núm. 26 (11 d’abril del 2001), pàg. 322-333.

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410-416.

- O -

Ordenació del territori

DS núm. 21 (21 de febrer del 2001), pàg. 250-260.

- P -

Pacte d’estabilitat dels interins

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 71-73.

Pacte d’estabilitat del personal docent

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-121.

Parc Bit, SA

DS núm. 26 (11 d’abril del 2001), pàg. 322-333.

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410-416.

Particulars

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 275-276.

Passaports en català

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 510-511.

Patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 24 (14 de març del 2001), pàg. 290-300.

Personal docent

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-121.

Personal laboral

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 57-58.

Places de lliure designació

DS núm. 37 (22 de maig del 2002), pàg. 450-460.

Places vacants

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

Plaques de matrícula

DS núm. 22 (28 de febrer del 2001), pàg. 266-269.

Plataforma d’interins

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 73-74.

Poliesportiu Príncipes de España

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

Política

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-23.

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 26-39.

Príncipes de España (vegeu Poliesportiu Príncipes de

España)

Programa

DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6.

DS núm. 3 (28 de setembre del 1999), pàg. 26-39.

Programa d’actuacions

DS núm. 16 (11 d’octubre del 2000), pàg. 182-197.

Proves selectives

DS núm. 8 (24 de febrer del 2000), pàg. 94-104.

- R -

Ramon i Sempere, Misericòrdia

DS núm. 34 (13 de febrer del 2002), pàg. 410-416.

Recaptació de compareixences

DS núm. 43 (19 de març del 2003), pàg. 511-512.

RecolAlocació

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 46-48.

Règim jurídic

DS núm. 42 (5 de març del 2003), pàg. 502-505.

Règim local de les Illes Balears (vegeu Llei de règim local de

les Illes Balears)

Renovació

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 70-71.

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 118-119.

Resolucions del Govern

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 276.

Revisió d’ofici

DS núm. 10 (12 d’abril del 2000), pàg. 119-121.

- S -

Salom i Soler, Aina Maria

DS núm. 36 (24 d’abril del 2002), pàg. 434-444.

Seccions sindicals

DS núm. 41 (18 de setembre del 2002), pàg. 494-496.

Segell

DS núm. 27 (25 d’abril del 2001), pàg. 338-340.

Seguretat social (vegeu Serveis socials i seguretat social)

Senat

DS núm. 19 (22 de novembre del 2000), pàg. 218-228.

Sentència

DS núm. 6 (23 de novembre del 1999), pàg. 71-73.

Serveis prestats

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 58-60.

Serveis socials i seguretat social

DS núm. 29 (3 d’octubre del 2001), pàg. 358-367.

Sigles



DS núm. 22 (28 de febrer del 2001), pàg. 266-269.

SolAlicituds

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 275-276.

Sondymark

DS núm. 31 (17 d’octubre del 2001), pàg. 378-391.

- T -

Termini de resposta

DS núm. 23 (7 de març del 2001), pàg. 275-276.

Tests psicotècnics

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

Traspàs

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 54-55.

Traspàs de competències

DS núm. 13 (7 de juny del 2000), pàg. 146-157.

- V -

Vehicles

DS núm. 22 (28 de febrer del 2001), pàg. 266-269.
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