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ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de
policies locals de les Illes Balears.
DS núm. 33 (4 de maig), pàg. 446-456.
DS núm. 34 (11 de maig), pàg. 462-478.

PREGUNTES

RGE núm. 1618, relativa a data de publicació del BOIB.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 402-403.

RGE núm. 1619, relativa a publicació del Pla Territorial de
Mallorca.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 403.

RGE núm. 1620, relativa a increment tributari acordat per
l’Ajuntament d’Inca.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 404-405.

RGE núm. 1621, relativa a edició del BOIB vàlida.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 405-406.

RGE núm. 1622, relativa a dies d’absència del president de
les Illes Balears.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 406-408.

RGE núm. 1623, relativa a viatges a Madrid del president
de les ILles Balears.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 408-409.

RGE núm. 1624/05, relativa a conveniència del trasllat de
la pista d’atletisme de Son Moix.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 414-416.

RGE núm. 1625/05, relativa a suport econòmic al trasllat de
la pista d’atletisme de l’estadi de Son Moix.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 416-417.

RGE núm. 1626/05, relativa a situació de la pista
d’atletisme de l’estadi de Son Moix.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 418-420.

RGE núm. 1627/05, relativa a trasllat de la pista d’atletisme
de l’estadi de Son Moix.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 420-421.

RGE núm. 1866/05, relativa a reestructuració dels centres
de menors.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 421-423.

RGE núm. 1867/05, relativa a personal del pis de
desinternament.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 423-424.

RGE núm. 1868/05, relativa a menors allotjats al pis de
desinternament.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 424-425.

RGE núm. 3387/05, relativa a dies que ha passat fora de la
comunitat el president.
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 494-495.

RGE núm. 3388/05, relativa a dies que ha passat fora de la
comunitat el president per raó privada o pública.
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 495-498.

RGE núm. 3389/05, relativa a aplicació de l’article 31.8 de
l’estatut d’Autonomia.
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 498-500.

RGE núm. 3390/05, relativa a assumpció de la Presidència
del Govern per absència del president.
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 501-502.

RGE núm. 3391/05, relativa a defectes de la comunitat
autònoma.
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 502-504.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4745/04, relativa a la no admissió a tràmit d’una
demanda per qüestions de llengua.
DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 358-360.

RGE núm. 8453/04, relativa a errors en la publicació del
BOIB núm. 167.
DS núm. 26 (9 de febrer), pàg. 366-368.

RGE núm. 5991/04, relativa a falsedat de la notícia difosa
pel conseller d'Interior relativa a l'existència d'una multa
de 200 milions d'euros.
DS núm. 26 (9 de febrer), pàg. 368-372.

RGE núm. 6021/04, relativa a freqüències a IB3.
DS núm. 27 (16 de febrer), pàg. 378-382.

RGE núm. 6063/04, relativa a la modificació del Decret
45/2003, de 2 de maig, pel qual es regulen els acolliments
familiars i l’adopció.
DS núm. 27 (16 de febrer), pàg. 3382.

RGE núm. 8505/04, relativa a protocol d’ús del català al
Registre Civil.
DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 386-388.

RGE núm. 8999/04, relativa a les amenaces contra
l’escriptor Sebastià Alzamora.
DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 388-391.

RGE núm. 1257/05, relativa a la supressió dels serveis
forenses als partits judicials de Manacor i d'Inca.
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394-398.

RGE núm. 705/05, relativa al Consell de l’Audiovisual de
les Illes Balears.
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 425-428.

RGE núm. 2070/05, relativa a proposta per a la correcta
recepció de C33.
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DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 434-439.

RGE núm. 2363/05, relativa a proposta per demanar al
Govern central que no autoritzi l’aterratge d’avions de la
CIA als aeroports de les Illes.
DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 439-443.

RGE núm. 3511/05, relativa a la creació del consorci del
Pati de sa Lluna d’Alaior.
DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 489-491.

RGE núm. 3849/05, relativa al cas Blanca Iglesias de la
Iglesia.
DS núm. 37 (1 de juny), pàg. 511-516.

RGE núm. 2121/05, relativa a pacte per aïllar els partits
xenòfobs.
DS núm. 38 (15 de juny), pàg. 522-526.

RGE núm. 5261/05, relativa a diàleg i final de la violència.
DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg.546-551.

RGE núm. 4235/05, relativa a denúncia de l’acord general
amb la Santa Seu.
DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 560-564.

RGE núm. 6851/05, relativa a retirada de les tropes
d’Afganistan.
DS núm. 43 (23 de novembre), pàg. 590-591.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 6501/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, per
tal d’informar sobre la línia política respecte de l’112.
DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 350-358.

Escrit RGE núm. 3210/05, de solAlicitud de recaptació de la
compareixença de la directora territorial de Ràdio i
Televisió Espanyola, per tal d’informar sobre diverses
qüestions en relació amb el tractament de la informació per
part de l’esmentat ens.
DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 482-488.

RGE núm. 3210/05, de la directora territorial de Ràdio i
Televisió Espanyola, sobre diverses qüestions en relació
amb el tractament de la informació per part de l’esmentat
ens.
DS núm. 37 (1 de juny), pàg. 510-511.

RGE núm. 4748/05, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports, per tal d’informar sobre els
continguts i les finalitats del projecte del Centre de
Tecnificació de Calvià.
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 530-542.

RGE núm. 4374/05, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, per
tal d’informar sobre les decisions judicials recaigudes en
relació amb la provisió de determinats llocs de treball de la

comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
conseqüències que tindran a la funció pública de les Illes
Balears.
DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 554-560.

RGE núm. 4770/05, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre la contractació per part
de l’IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia.
DS núm. 42 (16 de novembre), pàg. 570-584.

MEMÒRIES

RGE núm. 9007/04, del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears, relatiu a la memòria corresponent a l'any
2003.
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRICIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6063/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació del Decret 45/2003, de 2 de maig, pel
qual es regulen els acolliments familiars i d’adopció, DS núm.
27 (16 de febrer), pàg. 382.

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1257/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la supressió dels serveis forenses als
partits judicials de Manacor i d'Inca, DS núm. 29 (9 de març),
pàg. 395-397.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3511/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la creació del consorci del Pati de
sa Lluna d’Alaior, DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 490.

CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de

policies locals de les Illes Balears, DS núm. 33 (4 de maig), pàg.
446, 448, 449, 452-453, 455 i 456; DS núm. 34 (11 de maig),
pàg. 462, 464, 465-466, 467, 468 i 469.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)
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Proposicions no de llei
RGE núm. 705/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

al Consell de l’Audiovisual de les Illes Balears, DS núm. 31 (6
d’abril), pàg. 425-426 i 428.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1618, relativa a data de publicació del BOIB, DS

núm. 30 (16 de març), pàg. 402.
RGE núm. 1619, relativa a publicació del Pla Territorial de

Mallorca, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 403.
RGE núm. 1620, relativa a increment tributari acordat per

l’Ajuntament d’Inca, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 404 i 405.
RGE núm. 1621, relativa a edició del BOIB vàlida, DS núm.

30 (16 de març), pàg. 405 i 406.
RGE núm. 1622, relativa a dies d’absència del president de

les Illes Balears, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 406 i 407.
RGE núm. 1623, relativa a viatges a Madrid del president de

les Illes Balears, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 408 i 409.
RGE núm. 1624/05, relativa a conveniència del trasllat de la

pista d’atletisme de Son Moix, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 414
i 415.

RGE núm. 1625/05, relativa a suport econòmic al trasllat de
la pista d’atletisme de l’estadi de Son Moix, DS núm. 31 (6
d’abril), pàg. 416 i 417.

RGE núm. 1626/05, relativa a situació de la pista d’atletisme
de l’estadi de Son Moix, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 418 i 419.

RGE núm. 1627/05, relativa a trasllat de la pista d’atletisme
de l’estadi de Son Moix, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 420 i 421.

RGE núm. 3387/05, relativa a dies que ha passat fora de la
comunitat el president, DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 494 i
495.

RGE núm. 3388/05, relativa a dies que ha passat fora de la
comunitat el president per raó privada o pública, DS núm. 36
(25 de maig), pàg. 495 i 496-497.

RGE núm. 3389/05, relativa a aplicació de l’article 31.8 de
l’Estatut d’Autonomia, DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 498-499
i 500.

RGE núm. 3390/05, relativa a assumpció de la Presidència
del Govern per absència del president, DS núm. 36 (25 de
maig), pàg. 501 i 502.

RGE núm. 3391/05, relativa a defectes de la comunitat
autònoma, DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 502 i 503.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8453/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a errors en la publicació del BOIB núm. 167, DS núm.
26 (9 de febrer), pàg. 366 i 367-368.

RGE núm. 5991/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falsedat de la notícia difosa pel conseller d'Interior
relativa a l'existència d'una multa de 200 milions d'euros, DS
núm. 26 (9 de febrer), pàg. 368-369 i 371-372.

RGE núm. 6021/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a freqüències a IB3, DS núm. 27 (16 de
febrer), pàg. 379-380.

RGE núm. 8999/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les amenaces contra l’escriptor Sebastià
Alzamora, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 389.

RGE núm. 3849/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al cas Blanca Iglesias de la Iglesia, DS
núm. 37 (1 de juny), pàg. 512-514.

RGE núm. 5261/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a diàleg i final de la violència, DS
núm. 40 (19 d’octubre), pàg.547-548 i 551.

RGE núm. 6851/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la petició de retirada de les tropes
d’Afganistan, DS núm. 43 (23 de novembre), pàg. 590.

Compareixences
RGE núm. 6501/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior sobre

la línia política respecte de l’112, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg.
351-353 i 254-355.

Escrit RGE núm. 3210/05, del Grup Parlamentari Socialista,
de solAlicitud de recaptació de la compareixença de la directora
territorial de Ràdio i Televisió Espanyola, per tal d’informar
sobre diverses qüestions en relació amb el tractament de la
informació per part de l’esmentat ens, DS núm. 35 (18 de maig),
pàg. 483 i 486-487.

RGE núm. 3210/05, de la directora territorial de Ràdio i
Televisió Espanyola, sobre diverses qüestions en relació amb el
tractament de la informació per part de l’esmentat ens, DS núm.
37 (1 de juny), pàg. 510-511.

RGE núm. 4748/05, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports, per tal d’informar sobre els continguts i
les finalitats del projecte del Centre de Tecnificació de Calvià,
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 532-534, 538-539 i 540.

RGE núm. 4374/05, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, per
tal d’informar sobre les decisions judicials recaigudes en relació
amb la provisió de determinats llocs de treball de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les conseqüències que tindran
a la funció pública de les Illes Balears, DS Núm. 41 (26
d’octubre), pàg. 555-556 i 558-559.

RGE núm. 4770/05, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre la contractació per part de
l’IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia, DS núm. 42
(16 de novembre), pàg. 572-574 i 576-577.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2070/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a proposta per a la correcta recepció de
C33, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 436-438.

Compareixences
RGE núm. 4770/05, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, per tal d’informar sobre la contractació per part de
l’IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia, DS núm. 42
(16 de novembre), pàg. 583.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4745/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d’una demanda
per qüestions de llengua, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 359.

RGE núm. 8505/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a protocol d’ús del català al Registre
Civil, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 386-387 i 388.
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RGE núm. 8999/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les amenaces contra l’escriptor Sebastià
Alzamora, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 390 i 391.

GUASCH I DÍAZ, DIEGO MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6021/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a freqüències a IB3, DS núm. 27 (16 de
febrer), pàg. 380-381.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1257/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la supressió dels serveis forenses als
partits judicials de Manacor i d'Inca, DS núm. 29 (9 de març),
pàg. 397.

RGE núm. 5261/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a diàleg i final de la violència, DS
núm. 40 (19 d’octubre), pàg.549 i 550.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de

policies locals de les Illes Balears, DS núm. 33 (4 de maig), pàg.
446, 447, 448, 449, 451, 453, 455 i 456; DS núm. 34 (11 de
maig), pàg. 462, 463, 464, 466, 467-468, 469, 470, 471, 472,
474, 475, 476 i 477-478.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8453/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a errors en la publicació del BOIB núm. 167, DS núm.
26 (9 de febrer), pàg. 367.

RGE núm. 5991/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falsedat de la notícia difosa pel conseller d'Interior
relativa a l'existència d'una multa de 200 milions d'euros, DS
núm. 26 (9 de febrer), pàg. 370-371.

RGE núm. 705/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
al Consell de l’Audiovisual de les Illes Balears, DS núm. 31 (6
d’abril), pàg. 427.

RGE núm. 3849/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al cas Blanca Iglesias de la Iglesia, DS
núm. 37 (1 de juny), pàg. 514-515.

RGE núm. 2121/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacte per aïllar els partits xenòfobs,
DS núm. 38 (15 de juny), pàg. 524-526.

RGE núm. 4235/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a denúncia de l’acord general amb la
Santa Seu, DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 562-563.

RGE núm. 6851/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la petició de retirada de les tropes
d’Afganistan, DS núm. 43 (23 de novembre), pàg. 590 i 591.

Compareixences
RGE núm. 6501/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior sobre

la línia política respecte de l’112, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg.
357.

RGE núm. 4374/05, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, per
tal d’informar sobre les decisions judicials recaigudes en relació
amb la provisió de determinats llocs de treball de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les conseqüències que tindran
a la funció pública de les Illes Balears, DS Núm. 41 (26
d’octubre), pàg. 557-558.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2121/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a pacte per aïllar els partits xenòfobs,
DS núm. 38 (15 de juny), pàg. 523-524.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2363/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a proposta per demanar al Govern
central que no autoritzi l’aterratge d’avions de la CIA als
aeroports de les Illes, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 441-442.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2070/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a proposta per a la correcta recepció de
C33, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 436.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 4748/05, de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència i Esports, per tal d’informar sobre els continguts i
les finalitats del projecte del Centre de Tecnificació de Calvià,
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 535-536 i 540.

RADO I FERRANDO, AINA SEBASTIANA (Grup
Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1866/05, relativa a reestructuració dels centres de

menors, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 421 i 422.
RGE núm. 1867/05, relativa a personal del pis de

desinternament, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 423 i 424.
RGE núm. 1868/05, relativa a menors allotjats al pis de

desinternament, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 424 i 425.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4745/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d’una demanda
per qüestions de llengua, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 359.

RGE núm. 2070/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a proposta per a la correcta recepció de
C33, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 435.
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RGE núm. 2363/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a proposta per demanar al Govern
central que no autoritzi l’aterratge d’avions de la CIA als
aeroports de les Illes, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 439-440 i
442.

RGE núm. 2121/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacte per aïllar els partits xenòfobs,
DS núm. 38 (15 de juny), pàg. 522-523 i 526.

Compareixences
RGE núm. 6501/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior sobre

la línia política respecte de l’112, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg.
356.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de

policies locals de les Illes Balears, DS núm. 33 (4 de maig), pàg.
447, 448, 450, 451, 452, 454 i 456; DS núm. 34 (11 de maig),
pàg. 463, 465, 466, 470, 472, 473-474, 475, 476 i 477.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4745/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d’una demanda
per qüestions de llengua, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 358-
359 i 360.

RGE núm. 8453/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a errors en la publicació del BOIB núm. 167, DS núm.
26 (9 de febrer), pàg. 367.

RGE núm. 5991/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falsedat de la notícia difosa pel conseller d'Interior
relativa a l'existència d'una multa de 200 milions d'euros, DS
núm. 26 (9 de febrer), pàg. 370.

RGE núm. 6021/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a freqüències a IB3, DS núm. 27 (16 de
febrer), pàg. 378-379 i 381-382.

RGE núm. 8505/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a protocol d’ús del català al Registre
Civil, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 386 i 387-388.

RGE núm. 8999/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les amenaces contra l’escriptor Sebastià
Alzamora, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 388-389, 390 i 391.

RGE núm. 1257/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la supressió dels serveis forenses als
partits judicials de Manacor i d'Inca, DS núm. 29 (9 de març),
pàg. 394-395 i 397-398.

RGE núm. 2070/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a proposta per a la correcta recepció de
C33, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 434-435 i 438.

RGE núm. 2363/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a proposta per demanar al Govern
central que no autoritzi l’aterratge d’avions de la CIA als
aeroports de les Illes, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 440.

RGE núm. 3511/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la creació del consorci del Pati de
sa Lluna d’Alaior, DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 489.

RGE núm. 5261/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a diàleg i final de la violència, DS
núm. 40 (19 d’octubre), pàg.547 i 551.

RGE núm. 4235/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a denúncia de l’acord general amb la
Santa Seu, DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 560-561.

Compareixences
RGE núm. 6501/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior sobre

la línia política respecte de l’112, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg.
357.

Escrit RGE núm. 3210/05, del Grup Parlamentari Socialista,
de solAlicitud de recaptació de la compareixença de la directora
territorial de Ràdio i Televisió Espanyola, per tal d’informar
sobre diverses qüestions en relació amb el tractament de la
informació per part de l’esmentat ens, DS núm. 35 (18 de maig),
pàg. 482 i 485.

RGE núm. 4748/05, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports, per tal d’informar sobre els continguts i
les finalitats del projecte del Centre de Tecnificació de Calvià,
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 534-535 i 539-540.

RGE núm. 4374/05, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, per
tal d’informar sobre les decisions judicials recaigudes en relació
amb la provisió de determinats llocs de treball de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les conseqüències que tindran
a la funció pública de les Illes Balears, DS Núm. 41 (26
d’octubre), pàg. 555.

Memòries
RGE núm. 9007/04, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, relativa a la memòria corresponent a l'any 2003,
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de

policies locals de les Illes Balears, DS núm. 33 (4 de maig), pàg.
448, 449, 450, 452 i 454; DS núm. 34 (11 de maig), pàg. 462,
467, 469, 471, 472 i 476.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8453/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a errors en la publicació del BOIB núm. 167, DS núm.
26 (9 de febrer), pàg. 367.

RGE núm. 5991/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a falsedat de la notícia difosa pel conseller d'Interior
relativa a l'existència d'una multa de 200 milions d'euros, DS
núm. 26 (9 de febrer), pàg. 369-370.

RGE núm. 6021/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a freqüències a IB3, DS núm. 27 (16 de
febrer), pàg. 379.

RGE núm. 8505/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a protocol d’ús del català al Registre
Civil, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 387.

RGE núm. 8999/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les amenaces contra l’escriptor Sebastià
Alzamora, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 389.

RGE núm. 1257/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la supressió dels serveis forenses als
partits judicials de Manacor i d'Inca, DS núm. 29 (9 de març),
pàg. 397.

RGE núm. 3511/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la creació del consorci del Pati de
sa Lluna d’Alaior, DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 489 i 491.
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RGE núm. 3849/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al cas Blanca Iglesias de la Iglesia, DS
núm. 37 (1 de juny), pàg. 512.

RGE núm. 5261/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a diàleg i final de la violència, DS
núm. 40 (19 d’octubre), pàg.546-547 i 549-550.

RGE núm. 4235/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a denúncia de l’acord general amb la
Santa Seu, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 560 i 563-564.

RGE núm. 6851/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la petició de retirada de les tropes
d’Afganistan, DS núm. 43 (23 de novembre), pàg. 590 i 591.

Compareixences
Escrit RGE núm. 3210/05, del Grup Parlamentari Socialista,

de solAlicitud de recaptació de la compareixença de la directora
territorial de Ràdio i Televisió Espanyola, per tal d’informar
sobre diverses qüestions en relació amb el tractament de la
informació per part de l’esmentat ens, DS núm. 35 (18 de maig),
pàg. 482 i 485.

RGE núm. 3210/05, de la directora territorial de Ràdio i
Televisió Espanyola, sobre diverses qüestions en relació amb el
tractament de la informació per part de l’esmentat ens, DS núm.
37 (1 de juny), pàg. 511.

RGE núm. 4748/05, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports, per tal d’informar sobre els continguts i
les finalitats del projecte del Centre de Tecnificació de Calvià,
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 534 i 539.

RGE núm. 4374/05, de l’Hble. Sr. Conseller d’Interior, per
tal d’informar sobre les decisions judicials recaigudes en relació
amb la provisió de determinats llocs de treball de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les conseqüències que tindran
a la funció pública de les Illes Balears, DS Núm. 41 (26
d’octubre), pàg. 555 i 558-559.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Compareixences
RGE núm. 4770/05, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, per tal d’informar sobre la contractació per part de
l’IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia, DS núm. 42
(16 de novembre), pàg. 578-579 i 580.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
Escrit RGE núm. 3210/05, del Grup Parlamentari Socialista,

de solAlicitud de recaptació de la compareixença de la directora
territorial de Ràdio i Televisió Espanyola, per tal d’informar
sobre diverses qüestions en relació amb el tractament de la
informació per part de l’esmentat ens, DS núm. 35 (18 de maig),
pàg. 483-485 i 487-488.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3849/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa al cas Blanca Iglesias de la Iglesia, DS
núm. 37 (1 de juny), pàg. 511-512 i 515-516.

Compareixences
RGE núm. 3210/05, de la directora territorial de Ràdio i

Televisió Espanyola, sobre diverses qüestions en relació amb el
tractament de la informació per part de l’esmentat ens, DS núm.
37 (1 de juny), pàg. 510.

RGE núm. 4770/05, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre la contractació per part de
l’IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia, DS núm. 42
(16 de novembre), pàg. 580-581 i 582.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3511/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la creació del consorci del Pati de
sa Lluna d’Alaior, DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 490-491.

Compareixences
RGE núm. 3210/05, de la directora territorial de Ràdio i

Televisió Espanyola, sobre diverses qüestions en relació amb el
tractament de la informació per part de l’esmentat ens, DS núm.
37 (1 de juny), pàg. 510 i 511.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 705/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

al Consell de l’Audiovisual de les Illes Balears, DS núm. 31 (6
d’abril), pàg. 426-427.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4745/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d’una demanda
per qüestions de llengua, DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 359.

RGE núm. 8505/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a protocol d’ús del català al Registre
Civil, DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 387.

RGE núm. 2363/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a proposta per demanar al Govern
central que no autoritzi l’aterratge d’avions de la CIA als
aeroports de les Illes, DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 440-441.

RGE núm. 2121/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacte per aïllar els partits xenòfobs,
DS núm. 38 (15 de juny), pàg. 524.

RGE núm. 4235/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a denúncia de l’acord general amb la
Santa Seu, DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 561-562.

Memòries
RGE núm. 9007/04, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears, relativa a la memòria corresponent a l'any 2003,
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’INTERIOR, JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ I BARBERÁ

Compareixences
RGE núm. 6501/04, sobre la línia política respecte de l’112,

DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 350-351, 353-354, 355, 256 i
357.

RGE núm. 4374/05, sobre les decisions judicials recaigudes
en relació amb la provisió de determinats llocs de treball de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les conseqüències
que tindran a la funció pública de les Illes Balears, DS Núm. 41
(26 d’octubre), pàg. 554-555, 556-557, 558 i 559.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, JAUME FONT I
BARCELÓ

Compareixences
RGE núm. 4770/05, per tal d’informar sobre la contractació

per part de l’IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia,
DS núm. 42 (16 de novembre), pàg. 570-572, 575-576, 577-578,
579, 580, 581-582 i 583.

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DE RELACIONS
INSTITUCIONALS, MARIA ROSA ESTARÀS I
FERRAGUT

Preguntes
RGE núm. 1618, relativa a data de publicació del BOIB, DS

núm. 30 (16 de març), pàg. 402.
RGE núm. 1619, relativa a publicació del Pla Territorial de

Mallorca, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 403.
RGE núm. 1620, relativa a increment tributari acordat per

l’Ajuntament d’Inca, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 404 i 405.
RGE núm. 1621, relativa a edició del BOIB vàlida, DS núm.

30 (16 de març), pàg. 405 i 406.
RGE núm. 1622, relativa a dies d’absència del president de

les Illes Balears, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 406 i 407-408.
RGE núm. 1623, relativa a viatges a Madrid del president de

les Illes Balears, DS núm. 30 (16 de març), pàg. 408 i 409.
RGE núm. 3387/05, relativa a dies que ha passat fora de la

comunitat el president, DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 494 i
495.

RGE núm. 3388/05, relativa a dies que ha passat fora de la
comunitat el president per raó privada o pública, DS núm. 36
(25 de maig), pàg. 496 i 497-498.

RGE núm. 3389/05, relativa a aplicació de l’article 31.8 de
l’Estatut d’Autonomia, DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 498, 499
i 500.

RGE núm. 3390/05, relativa a assumpció de la Presidència
del Govern per absència del president, DS núm. 36 (25 de
maig), pàg. 501 i 502.

RGE núm. 3391/05, relativa a defectes de la comunitat
autònoma, DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 503 i 504.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS, MARIA
ROSA PUIG I OLIVER

Preguntes

RGE núm. 1624/05, relativa a conveniència del trasllat de la
pista d’atletisme de Son Moix, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg.
414-415 i 416.

RGE núm. 1625/05, relativa a suport econòmic al trasllat de
la pista d’atletisme de l’estadi de Son Moix, DS núm. 31 (6
d’abril), pàg. 416 i 417.

RGE núm. 1626/05, relativa a situació de la pista d’atletisme
de l’estadi de Son Moix, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 418-419
i 420.

RGE núm. 1627/05, relativa a trasllat de la pista d’atletisme
de l’estadi de Son Moix, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 420 i 421.

RGE núm. 1866/05, relativa a reestructuració dels centres de
menors, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 421-422 i 423.

RGE núm. 1867/05, relativa a personal del pis de
desinternament, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 423 i 424.

RGE núm. 1868/05, relativa a menors allotjats al pis de
desinternament, DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 424 i 425.

Compareixences
RGE núm. 4748/05, per tal d’informar sobre els continguts

i les finalitats del projecte del Centre de Tecnificació de Calvià,
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 530-531, 536-538 i 541-542.

TEMÀTIC

- A -

Acord general amb la Santa Seu
DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 560-564.

Aeroports de les Illes Balears
DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 439-443.

Afganistan (vegeu Retirada de les tropes d’Afganistan)

Ajuntament d’Inca
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 404-405.

Alaior
DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 489-491.

Alzamora, Sebastià
DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 388-391.

Amenaces
DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 388-391.

Avions de la CIA
DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 439-443.

- B -

BOIB (vegeu Butlletí Oficial de les Illes Balears)

Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
DS núm. 26 (9 de febrer), pàg. 366-368.
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 402 i 405-406.

- C -
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Canal 33
DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 434-439.

Català
DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 386-388.

Centre de Tecnificació de Calvià
DS núm. 39 (28 de setembre), pàg. 531-542.

Centres de menors
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 421-423.

CIA (vegeu Avions de la CIA)

Consell 
Assessor de RTVE a les Illes Balears
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394.
de l’Audiovisual de les Illes Balears
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 425-428.

Conseller d'Interior
DS núm. 26 (9 de febrer), pàg. 368-372.

Coordinació de policies locals
DS núm. 33 (4 de maig), pàg. 446-456.
DS núm. 34 (11 de maig), pàg. 462-478.

- D -

Decisions judicials
DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 554-560.

- E -

Estatut d’Autonomia 
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 498-500.

- F -

Freqüències d’IB3
DS núm. 27 (16 de febrer), pàg. 378-382.

Funció pública
DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 554-560.

- G -

Govern central
DS núm. 32 (13 d’abril), pàg. 439-443.

- I -

IBANAT
DS núm. 42 (16 de novembre), pàg. 570-584.

IB3 (vegeu Freqüències d’IB3)

Iglesias de la Iglesia, Blanca
DS núm. 37 (1 de juny), pàg. 511-516.
DS núm. 42 (16 de novembre), pàg. 570-584.

Increment tributari
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 404-405.

- L -

Llengua
DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 358-360.

Llocs de feina
DS Núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 554-560.

- M -

Madrid
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 408-409.

Menors
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 424-425.

Multa
DS núm. 26 (9 de febrer), pàg. 368-372.

- P -

Partits 
judicials de Manacor i d'Inca
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394.
xenòfobs
DS núm. 38 (15 de juny), pàg. 522-526.

Pati de sa Lluna
DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 489-491.

Pis de desinternament
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 423-425.

Pista d’atletisme de Son Moix
DS núm. 31 (6 d’abril), pàg. 414-421.

Policies locals (vegeu Coordinació de policies locals)

President de les Illes Balears
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 406-409.
DS núm. 36 (25 de maig), pàg. 494-504.

- R -

Ràdio i Televisió Espanyola
DS núm. 35 (18 de maig), pàg. 482-488.
DS núm. 37 (1 de juny), pàg. 510-511.

Registre Civil
DS núm. 28 (23 de febrer), pàg. 386-388.
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Retirada de les tropes d’Afganistan
DS núm. 43 (23 de novembre), pàg. 590-591.

- S -

Santa Seu (vegeu Acord general amb la Santa Seu)

Serveis forenses
DS núm. 29 (9 de març), pàg. 394-398.

Son Moix (vegeu Pista d’atletisme de Son Moix)

- T -

Tropes (vegeu Retirada de les tropes d’Afganistan)

- V -

Viatges
DS núm. 30 (16 de març), pàg. 408-409.

Violència
DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 546-551.

112
DS núm. 25 (2 de febrer), pàg. 350-358.
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