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INICIATIVES

Elecció de secretari de la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals.

DS núm. 10 (7 d’abril), pàg. 122.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 1833/03, de creació del

ColAlegi oficial d’enginyers en informàtica de les Illes

Balears.

DS núm. 8 (11 de febrer) , pàg. 102.

Del Projecte de llei RGE núm. 1834/03, de creació del

ColAlegi oficial d’enginyers tècnics en informàtica de les

Illes Balears.

DS núm. 8 (11 de febrer) , pàg. 102.

Del Projecte de llei RGE núm. 4618/04, de creació del

ColAlegi Oficial de guies turístics de les Illes Balears.

DS núm. 24 (30 de novembre), pàg. 346.

PREGUNTES

RGE núm. 406/04, relativa a prioritat del camp de polo de

Campos.

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 106-107.

RGE núm. 407/04, relativa a exhibició automobilística.

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 107-108.

RGE núm. 408/04, relativa a la Copa Amèrica.

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 108-110.

RGE núm. 409/04, relativa a situació en què es troba el

possible patrocini d’un equip ciclista professional per part

del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 110-113.

RGE núm. 495/04, relativa a comissió delegada del Govern

de les Illes Balears en matèria d’afers sociosanitaris.

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 130-132.

RGE núm. 496/04, relativa a objectius de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris.

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 132-133.

RGE núm. 497/04, relativa a funcions de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris.

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 133-134.

RGE núm. 498/04, relativa a periodicitat de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris.

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 134-135.

RGE núm. 5829/04, relativa a llicències temporals de taxis.

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 337-338.

RGE núm. 5830/04, relativa a seguretat a les platges.

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 338-339.

RGE núm. 5831/04, relativa a millora de la seguretat a les

platges.

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 339-340.

RGE núm. 6362/04, relativa a curs de policia local.

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 340-341.

RGE núm. 6363/04, relativa a curs bàsic de policia local.

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 341-342.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 16/04, relativa a la prohibició de realització de

proves esportives per carretera durant l'estiu.

DS núm. 7 (4 de febrer), pàg. 90-96.

RGE núm. 423/04, relativa a retirada de les tropes

espanyoles d’Iraq.

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 113-118.

RGE núm. 967/04, relativa a ajudes a entitats locals.

DS núm. 10 (7 d’abril), pàg. 124-127.

RGE núm. 1038/04, relativa al pacte antiterrorista i rebuig

del comunicat de la banda terrorista ETA.

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 135-141.

RGE núm. 1718/04, relativa a la distribució de propaganda

política per part del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 12 (5 de maig), pàg. 146-150.

RGE núm. 2527/04, relativa a la sanció imposada a Joan

Amer per la Delegació del Govern a les Illes Balears.

DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 182-187.

RGE núm. 2416/04, relativa a ajuts per als damnificats pel

temporal de calabruix a Consell.

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-216.

RGE núm. 2613/04, relativa a la legalització del matrimoni

entre persones del mateix sexe.

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 216-221.

RGE núm. 2857/04, relativa a gestió de l’administració de

justícia.

DS núm. 17 (15 de setembre), pàg. 234-237.

RGE núm. 3299/04, relativa a l'elecció de membres del

Parlament i del consell insular en candidatures separades.

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 255-259.

RGE núm. 3600/04, relativa a la programació televisiva

infantil de qualitat i atenta als drets dels menors.

DS núm. 19 (29 de setembre), pàg. 262-267.
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RGE núm. 4103/04, relativa a discriminació i

maltractament per qüestions de llengua.

DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 270-273.

RGE núm. 4370/04, relativa a plus d’insularitat dels

funcionaris de l’Estat de les Illes Balears.

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 317-320.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2310/04, de la directora general de l’ens públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el projecte de

posada en marxa de l’ens públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

DS núm. 13 (12 de maig), pàg. 154-177.

RGE núm. 2730/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

sobre les irregularitats observades al darrer concurs de

trasllat de funcionaris.

DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 190-204.

RGE núm. 3233/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

sobre la línia d’ajudes en concepte de tasques de neteja a la

cosa del Concello de Camariñas per l’abocament del

Prestige.

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 221-228.

RGE núm. 3216/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre com s'organitza a la seva conselleria la falsa aparença

d'una multa de 200 milions d'euros.

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 242-255.

RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre una factura presumptament manipulada.

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 278-298.

RGE núm. 4406/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

sobre la coordinació de policies locals.

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 302-317.

RGE núm. 5516/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior,

sobre les greus notícies aparegudes als mitjans de

comunicació en relació amb l’adquisició per part de

l’anterior conseller d’Interior d’un maletí suposadament

emprat per realitzar tasques d’espionatge, així com la

xarxa de minicàmeres que fou instalAlada almenys a la seu

de la Conselleria d’Interior aparentment per ordre de

l’esmentat conseller.

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 326-337.

INFORMES

RGE núm. 4520/03, de fiscalització de la comptabilitat

electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears,

celebrades dia 25 de maig del 2003.

DS núm. 7 (4 de febrer), pàg. 96.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1038/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al pacte antiterrorista i rebuig del comunicat de la banda

terrorista ETA, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 138-139.

RGE núm. 2416/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per als damnificats pel temporal

de calabruix a Consell, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 214-215.

Compareixences

RGE núm. 2310/04, sobre el projecte de posada en marxa

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.

13 (12 de maig), pàg. 164-166 i 174-175.

CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 967/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes a entitats locals, DS núm. 10 (7 d’abril), pàg.

124-125 i 127.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 423/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles d’Iraq,

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 115.

RGE núm. 2613/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la legalització del matrimoni entre

persones del mateix sexe, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 216-

219-220.

RGE núm. 3600/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la programació televisiva infantil

de qualitat i atenta als drets dels menors, DS núm. 19 (29 de

setembre), pàg. 265.

RGE núm. 4103/04, relativa a discriminació i maltractament

per qüestions de llengua, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 271.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 406/04, relativa a prioritat del camp de polo de

Campos, DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 106-107.

RGE núm. 407/04, relativa a exhibició automobilística, DS

núm. 9 (18 de febrer), pàg. 107-108.

RGE núm. 408/04, relativa a la Copa Amèrica, DS núm. 9

(18 de febrer), pàg. 108 i 109-110.

RGE núm. 409/04, relativa a situació en què es troba el

possible patrocini d’un equip ciclista professional per part del
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Govern de les Illes Balears, DS núm. 9 (18 de febrer), pàg.

110-111 i 112.

RGE núm. 6362/04, relativa a curs de policia local, DS

núm. 23 (17 de novembre), pàg. 340 i 341.

RGE núm. 6363/04, relativa a curs de policia local, DS

núm. 23 (17 de novembre), pàg. 341-342.

Proposicions no de llei

RGE núm. 16/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la prohibició de realització de proves

esportives per carretera durant l'estiu, DS núm. 7 (4 de febrer),

pàg. 91-92 i 95.

RGE núm. 1718/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la distribució de propaganda política per

part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 12 (5 de maig),

pàg. 148.

RGE núm. 2527/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

Nacionalista i d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la sanció

imposada a Joan Amer per la Delegació del Govern a les Illes

Balears, DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 183-184 i 186.

RGE núm. 2857/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de l’administració de justícia, DS

núm. 17 (15 de setembre), pàg. 236-237.

RGE núm. 4370/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a plus d’insularitat dels funcionaris de

l’Estat de les Illes Balears, DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg.

318-319.

Compareixences

RGE núm. 2730/04, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, sobre les

irregularitats observades al darrer concurs de trasllat de

funcionaris, DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 191-194 i 196-197.

RGE núm. 3216/04, presentada per una cinquena part dels

membres de la comissió, de l'Hble. Conseller d'Interior, sobre

com s'organitza a la seva conselleria la falsa aparença d'una

multa de 200 milions d'euros, DS núm. 18 (22 de setembre),

pàg. 244-246 i 247-248.

RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre una factura presumptament manipulada, DS núm. 21 (20

d'octubre), pàg. 285-288 i 291.

RGE núm. 4406/04, sobre la coordinació de policies locals,

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 309-311 i 314-315.

RGE núm. 5516/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre les greus notícies aparegudes als mitjans de comunicació

en relació amb l'adquisició per part de l'anterior conseller

d'Interior d'un maletí suposadament emprat per realitzar tasques

d'espionatge, així com la xarxa de minicàmeres que fou

instalAlada almenys a la seu de la Conselleria d'Interior

aparentment per ordre de l'esmentat conseller, DS núm. 23 (17

de novembre), pàg. 332-334 i 335-336.

Qüestions d’ordre

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 221 i 222, en relació a la

Compareixença RGE núm. 3233/04, de l’Hble. Sr. Conseller

d’Interior, sobre la línia d’ajudes en concepte de tasques de

neteja a la cosa del Concello de Camariñas per l’abocament del

Prestige.

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 278, 279 i 281, en relació

amb la compareixença RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr.

Conseller d'Interior, sobre una factura presumptament

manipulada.

AlAlusions

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 297, en relació amb la

compareixença RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior, sobre una factura presumptament manipulada.

D’altres

En relació a l’ampliació de l’ordre del dia de la comissió,

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 211-212 i 213.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2613/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la legalització del matrimoni entre

persones del mateix sexe, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 217-

218.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 423/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles d’Iraq,

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 115-117.

RGE núm. 2416/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per als damnificats pel temporal

de calabruix a Consell, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-215.

Compareixences

RGE núm. 2730/04, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, sobre les

irregularitats observades al darrer concurs de trasllat de

funcionaris, DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 202-203.

RGE núm. 3233/04, presentada pel Govern de les Illes

Balears, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, sobre la línia

d’ajudes en concepte de tasques de neteja a la cosa del

Concello de Camariñas per l’abocament del Prestige, DS núm.

16 (9 de juny), pàg. 226 i 227-228.

RGE núm. 3216/04, presentada per una cinquena part dels

membres de la comissió, de l'Hble. Conseller d'Interior, sobre

com s'organitza a la seva conselleria la falsa aparença d'una

multa de 200 milions d'euros, DS núm. 18 (22 de setembre),

pàg. 253-254.

RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre una factura presumptament manipulada, DS núm. 21 (20

d'octubre), pàg. 295-296 i 298.

Qüestions d'ordre

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 280, en relació amb la

compareixença RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior, sobre una factura presumptament manipulada.

GORNÉS I H ACH ERO , JO SEP SIM Ó  (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4103/04, relativa a discriminació i maltractament

per qüestions de llengua, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 271-272.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)
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Proposicions no de llei

RGE núm. 1038/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al pacte antiterrorista i rebuig del comunicat de la banda

terrorista ETA, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 135-136 i 139-

140.

Compareixences

RGE núm. 2310/04, sobre el projecte de posada en marxa

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.

13 (12 de maig), pàg. 166-168 i 175-176.

Qüestions d’ordre

En relació a la Compareixença RGE núm. 3233/04, de

l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, sobre la línia d’ajudes en

concepte de tasques de neteja a la cosa del Concello de

Camariñas per l’abocament del Prestige, DS núm. 16 (9 de

juny), pàg. 222.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1718/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la distribució de propaganda política per

part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 12 (5 de maig),

pàg. 148-149.

RGE núm. 2857/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de l’administració de justícia, DS

núm. 17 (15 de setembre), pàg. 235 i 137.

RGE núm. 3299/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'elecció de membres del

Parlament i del consell insular en candidatures separades, DS

núm. 18 (22 de setembre), pàg. 257-258.

RGE núm. 4370/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a plus d’insularitat dels funcionaris de

l’Estat de les Illes Balears, DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg.

319.

Compareixences

RGE núm. 4406/04, sobre la coordinació de policies locals,

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 316-317.

D’altres

En relació a l’ampliació de l’ordre del dia de la comissió,

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 210 i 213.

M ASCARÓ I M ELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Preguntes

RGE núm. 495/04, relativa a comissió delegada del Govern

de les Illes Balears en matèria d’afers sociosanitaris, DS núm.

11 (21 d’abril), pàg. 130 i 131.

RGE núm. 496/04, relativa a objectius de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 132.

RGE núm. 497/04, relativa a funcions de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 498/04, relativa a periodicitat de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 134 i 135.

Proposicions no de llei

RGE núm. 967/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes a entitats locals, DS núm. 10 (7 d’abril), pàg.

126.

RGE núm. 1038/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al pacte antiterrorista i rebuig del comunicat de la banda

terrorista ETA, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 137-138.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 5516/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre les greus notícies aparegudes als mitjans de comunicació

en relació amb l'adquisició per part de l'anterior conseller

d'Interior d'un maletí suposadament emprat per realitzar tasques

d'espionatge, així com la xarxa de minicàmeres que fou

instalAlada almenys a la seu de la Conselleria d'Interior

aparentment per ordre de l'esmentat conseller, DS núm. 23 (17

de novembre), pàg. 328-329.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3600/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la programació televisiva infantil

de qualitat i atenta als drets dels menors, DS núm. 19 (29 de

setembre), pàg. 264-265.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la prohibició de realització de proves

esportives per carretera durant l'estiu, DS núm. 7 (4 de febrer),

pàg. 94.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 967/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes a entitats locals, DS núm. 10 (7 d’abril), pàg.

126.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes

RGE núm. 5829/04, relativa a llicències temporals de taxis,

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 337-338.
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RGE núm. 5830/04, relativa a seguretat a les platges, DS

núm. 23 (17 de novembre), pàg. 338-339.

RGE núm. 5831/04, relativa a millora de la seguretat a les

platges, DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 339-340.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1038/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al pacte antiterrorista i rebuig del comunicat de la banda

terrorista ETA, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 136-137.

RGE núm. 1718/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la distribució de propaganda política per

part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 12 (5 de maig),

pàg. 146-147 i 149-150.

RGE núm. 2527/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

Nacionalista i d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la sanció

imposada a Joan Amer per la Delegació del Govern a les Illes

Balears, DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 183.

RGE núm. 2613/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la legalització del matrimoni entre

persones del mateix sexe, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 216-

217 i 220.

RGE núm. 4103/04, relativa a discriminació i maltractament

per qüestions de llengua, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 271.

Compareixences

RGE núm. 2730/04, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, sobre les

irregularitats observades al darrer concurs de trasllat de

funcionaris, DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 199 i 200.

RGE núm. 5516/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre les greus notícies aparegudes als mitjans de comunicació

en relació amb l'adquisició per part de l'anterior conseller

d'Interior d'un maletí suposadament emprat per realitzar tasques

d'espionatge, així com la xarxa de minicàmeres que fou

instalAlada almenys a la seu de la Conselleria d'Interior

aparentment per ordre de l'esmentat conseller, DS núm. 23 (17

de novembre), pàg. 329-330.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 423/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles d’Iraq,

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 114-115.

RGE núm. 1718/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la distribució de propaganda política per

part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 12 (5 de maig),

pàg. 147-148.

RGE núm. 2857/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de l’administració de justícia, DS

núm. 17 (15 de setembre), pàg. 234-235 i 237.

RGE núm. 3299/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'elecció de membres del

Parlament i del consell insular en candidatures separades, DS

núm. 18 (22 de setembre), pàg. 256-257.

RGE núm. 3600/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la programació televisiva infantil

de qualitat i atenta als drets dels menors, DS núm. 19 (29 de

setembre), pàg. 265.

RGE núm. 4103/04, relativa a discriminació i maltractament

per qüestions de llengua, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 270-271 i 272.

RGE núm. 4370/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a plus d’insularitat dels funcionaris de

l’Estat de les Illes Balears, DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg.

318 i 320.

Compareixences

RGE núm. 2730/04, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, sobre les

irregularitats observades al darrer concurs de trasllat de

funcionaris, DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 201 i 202.

RGE núm. 3216/04, presentada per una cinquena part dels

membres de la comissió, de l'Hble. Conseller d'Interior, sobre

com s'organitza a la seva conselleria la falsa aparença d'una

multa de 200 milions d'euros, DS núm. 18 (22 de setembre),

pàg. 251 i 252.

RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre una factura presumptament manipulada, DS núm. 21 (20

d'octubre), pàg. 294.

RGE núm. 4406/04, sobre la coordinació de policies locals,

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 306-307 i 309.

RGE núm. 5516/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre les greus notícies aparegudes als mitjans de comunicació

en relació amb l'adquisició per part de l'anterior conseller

d'Interior d'un maletí suposadament emprat per realitzar tasques

d'espionatge, així com la xarxa de minicàmeres que fou

instalAlada almenys a la seu de la Conselleria d'Interior

aparentment per ordre de l'esmentat conseller, DS núm. 23 (17

de novembre), pàg. 331-332.

Qüestions d'ordre

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 281, en relació amb la

compareixença RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior, sobre una factura presumptament manipulada.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la prohibició de realització de proves

esportives per carretera durant l'estiu, DS núm. 7 (4 de febrer),

pàg. 91 i 94-95.

RGE núm. 423/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles d’Iraq,

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 113-114 i 117-118.

RGE núm. 967/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes a entitats locals, DS núm. 10 (7 d’abril), pàg.

125.

RGE núm. 2857/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de l’administració de justícia, DS

núm. 17 (15 de setembre), pàg. 235 i 236.

RGE núm. 3299/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'elecció de membres del

Parlament i del consell insular en candidatures separades, DS

núm. 18 (22 de setembre), pàg. 255-256 i 258-259.
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Compareixences

RGE núm. 2310/04, sobre el projecte de posada en marxa

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.

13 (12 de maig), pàg. 161-162 i 172-173.

RGE núm. 3216/04, presentada per una cinquena part dels

membres de la comissió, de l'Hble. Conseller d'Interior, sobre

com s'organitza a la seva conselleria la falsa aparença d'una

multa de 200 milions d'euros, DS núm. 18 (22 de setembre),

pàg. 249 i 250.

RGE núm. 3633/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,

sobre una factura presumptament manipulada, DS núm. 21 (20

d'octubre), pàg. 292 i 293.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Compareixences

RGE núm. 4406/04, sobre la coordinació de policies locals,

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 306.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3600/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la programació televisiva infantil

de qualitat i atenta als drets dels menors, DS núm. 19 (29 de

setembre), pàg. 262-263, 266 i 267.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la prohibició de realització de proves

esportives per carretera durant l'estiu, DS núm. 7 (4 de febrer),

pàg. 92-93 i 95-96.

RGE núm. 2527/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

Nacionalista i d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la sanció

imposada a Joan Amer per la Delegació del Govern a les Illes

Balears, DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 184-185 i 186.

Informes

RGE núm. 4520/03, de fiscalització de la comptabilitat

electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears,

celebrades dia 25 de maig del 2003, DS núm. 7 (4 de febrer),

pàg. 96.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la prohibició de realització de proves

esportives per carretera durant l'estiu, DS núm. 7 (4 de febrer),

pàg. 90-91 i 93-94.

RGE núm. 2527/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

Nacionalista i d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la sanció

imposada a Joan Amer per la Delegació del Govern a les Illes

Balears, DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 182 i 185-186.

RGE núm. 2416/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per als damnificats pel temporal

de calabruix a Consell, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-214

i 216.

RGE núm. 2613/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la legalització del matrimoni entre

persones del mateix sexe, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 218-

219.

Compareixences

RGE núm. 2310/04, sobre el projecte de posada en marxa

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.

13 (12 de maig), pàg. 162-164 i 173-174.

D’altres

En relació a l’ampliació de l’ordre del dia de la comissió,

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 210 i 212.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3299/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'elecció de membres del

Parlament i del consell insular en candidatures separades, DS

núm. 18 (22 de setembre), pàg. 257.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista).

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 4618/04, de creació del

ColAlegi Oficial de guies turístics de les Illes Balears, DS núm.

24 (30 de novembre), pàg. 346.

MEMBRES DEL GOVERN

C O N S E L L E R  D ’ I N T E R I O R ,  J O S É  M A R Í A

RODRÍGUEZ I BARBERÁ

Preguntes

RGE núm. 5829/04, relativa a llicències temporals de taxis,

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 337 i 338.

RGE núm. 5830/04, relativa a seguretat a les platges, DS

núm. 23 (17 de novembre), pàg. 338 i 339.

RGE núm. 5831/04, relativa a millora de la seguretat a les

platges, DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 339 i 340.

RGE núm. 6362/04, relativa a curs de policia local, DS

núm. 23 (17 de novembre), pàg. 340 i 341.

RGE núm. 6363/04, relativa a curs de policia local, DS

núm. 23 (17 de novembre), pàg. 341 i 342.

Compareixences

RGE núm. 2730/04, sobre les irregularitats observades al

darrer concurs de trasllat de funcionaris, DS núm. 15 (2 de

juny), pàg. 190-191, 194-196, 198-199, 199-201, 202, 203 i

204.

 RGE núm. 3233/04, sobre la línia d’ajudes en concepte de

tasques de neteja a la cosa del Concello de Camariñas per

l’abocament del Prestige, DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 223-

226, 227 i 228.

RGE núm. 3216/04, sobre com s'organitza a la seva

conselleria la falsa aparença d'una multa de 200 milions

d'euros, DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 242-244, 246-247,

248-249, 250, 251-252, 253 i 254.
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RGE núm. 3633/04, sobre una factura presumptament

manipulada, DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 278, 279-280,

282-285, 288-290, 291-292, 293-294, 295 i 296-297.

RGE núm. 4406/04, sobre la coordinació de policies locals,

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 302-306, 308-309, 311-314,

315-316 i 317.

RGE núm. 5516/04, sobre les greus notícies aparegudes als

mitjans de comunicació en relació amb l’adquisició per part de

l’anterior conseller d’Interior d’un maletí suposadament emprat

per realitzar tasques d’espionatge, així com la xarxa de

minicàmeres que fou instalAlada almenys a la seu de la

Conselleria d’Interior aparentment per ordre de l’esmentat

conseller, DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 326-328, 330-

331, 334-335 i 336.

Qüestions d'ordre

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 278-279 i 281, en relació

amb la compareixença RGE núm. 3633/04, sobre una factura

presumptament manipulada.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS, MARIA

ROSA PUIG I OLIVER

Preguntes

RGE núm. 406/04, relativa a prioritat del camp de polo de

Campos, DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 106 i 107.

RGE núm. 407/04, relativa a exhibició automobilística, DS

núm. 9 (18 de febrer), pàg. 107 i 108.

RGE núm. 408/04, relativa a la Copa Amèrica, DS núm. 9

(18 de febrer), pàg. 108 i 109-110 i 111.

RGE núm. 409/04, relativa a situació en què es troba el

possible patrocini d’un equip ciclista professional per part del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 9 (18 de febrer), pàg.

111-113.

RGE núm. 495/04, relativa a comissió delegada del Govern

de les Illes Balears en matèria d’afers sociosanitaris, DS núm.

11 (21 d’abril), pàg. 130-132.

RGE núm. 496/04, relativa a objectius de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 132-133.

RGE núm. 497/04, relativa a funcions de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 498/04, relativa a periodicitat de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d’afers

sociosanitaris, DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 134-135.

ALTS CÀRRECS

DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, MARIA

UMBERT I CANTALAPIEDRA

Compareixences

RGE núm. 2310/04, sobre el projecte de posada en marxa

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.

13 (12 de maig), pàg. 154-161, 168-172 i 176-177.

TEMÀTIC

- A -

Abocament

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 221-228.

Administració de justícia

DS núm. 17 (15 de setembre), pàg. 234-237.

Amer, Joan

DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 182-187.

Ajudes

 DS núm. 10 (7 d’abril), pàg. 124-127.

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-216 i 221-228.

- C -

Calabruix

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-216.

Camariñas

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 221-228.

Camp de polo

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 106-107.

Campos

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 106-107.

Candidatures separades

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 255-259.

Carretera

DS núm. 7 (4 de febrer), pàg. 90-96.

ColAlegis oficials

DS núm. 8 (11 de febrer) , pàg. 102.

DS núm. 24 (30 de novembre), pàg. 346.

Comissió delegada del Govern de les Illes Balears en afers

sociosanitaris

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 130-135.

Concurs de trasllat

DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 190-204.

Consell

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-216.

Conseller d’Interior

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 326-337.

Conselleria d'Interior

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 242-255.

Consells insulars

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 255-259.

Copa Amèrica

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 108-110.
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Curs de policia local

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 340-342.

- D -

Damnificats

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 213-216.

Delegació del Govern a les Illes Balears

DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 182-187.

Discriminació

DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 270-273.

Drets dels menors

DS núm. 19 (29 de setembre),pàg. 262-267.

- E -

Eleccions

DS núm. 7 (4 de febrer), pàg. 96.

Entitats locals

 DS núm. 10 (7 d’abril), pàg. 124-127.

Equip ciclista

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 110-112.

Estiu

DS núm. 7 (4 de febrer), pàg. 90-96.

ETA

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 135-141.

Exhibició automobilística

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 107-108.

- F -

Factura

DS núm. 21 (20 d'octubre), pàg. 278-298.

Funcionaris

DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 190-204.

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 317-320.

- G -

Guies turístics

DS núm. 24 (30 de novembre), pàg. 346.

- I -

Informàtica

DS núm. 8 (11 de febrer) , pàg. 102.

Insularitat

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 317-320.

Iraq

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 113-118.

Irregularitats

DS núm. 15 (2 de juny), pàg. 190-204.

- L -

Llicències

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 337-338.

- M -

Maltractaments

DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 270-273.

Matrimoni

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 216-221.

Membres 

dels consells insulars

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 255-259.

 del Parlament

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 255-259.

Minicàmeres

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 326-337.

Multa

DS núm. 18 (22 de setembre), pàg. 242-255.

- N -

Neteja

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 221-228.

- P -

Patrocini

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 110-112.

Persones del mateix sexe

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 216-221.

Platges

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 338-340.

Prestige

DS núm. 16 (9 de juny), pàg. 221-228.

Programació televisiva infantil

DS núm. 19 (29 de setembre),pàg. 262-267.

Policies locals

DS núm. 22 (27 d’octubre), pàg. 302-317.
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DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 340-342.

Propaganda política

DS núm. 12 (5 de maig), pàg. 146-150.

Proves esportives

DS núm. 7 (4 de febrer), pàg. 90-96.

- Q -

Qüestions de llengua

DS núm. 20 (13 d’octubre), pàg. 270-273.

- R -

Radiotelevisió de les Illes Balears

DS núm. 13 (12 de maig), pàg. 154-177.

- S -

Sancions

DS núm. 14 (19 de maig), pàg. 182-187.

Seguretat a les platges

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 338-340.

- T -

Tasques d’espionatge

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 326-337.

Taxis

DS núm. 23 (17 de novembre), pàg. 337-338.

Terrorisme

DS núm. 11 (21 d’abril), pàg. 135-141.

Tropes espanyoles

DS núm. 9 (18 de febrer), pàg. 113-118.
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