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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de caça i
pesca fluvial.
DS núm. 27 (22 de març), pàg. 698-727.

Del Projecte de llei RGE núm. 1019/06, de creació del
Consorci de Transports de Mallorca.
DS núm. 42 (17 de maig), pàg. 794-809.

Del Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques
a les Illes Balears.
DS núm. 44 (24 de juliol), pàg. 830-861.

PREGUNTES

RGE núm. 292/06, relativa a informes sobre edificacions a
zones protegides.
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 788-789.

RGE núm. 417/06, relativa a actuacions davant els
tremolors de les obres del soterrament de les vies que
afecten els veïnats.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 682-685.

RGE núm. 418/06, relativa a actuacions davant els
tremolors de les obres del soterrament de les vies que
afecten el centre Santa Isabel.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 685-688.

RGE núm. 419/06, relativa a previsió d'acabament de les
obres de soterrament de les vies del tren.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 688-690.

RGE núm. 420/06, relativa a estudis sobre la situació de les
obres de soterrament de les vies arran de les vibracions.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 690-691.

RGE núm. 421/06, relativa a informes tècnics realitzats i el
seu seguiment per mor del projecte i les obres de
soterrament de les vies del tren.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 690-691.

RGE núm. 422/06, relativa a investigació sobre els motius
dels tremolors provocats per les obres de soterrament de les
vies del tren.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 690-691.

RGE núm. 423/06, relativa a raons per no aturar les obres
de soterrament de les vies  del tren davant els problemes de
la seva execució.
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 691-693.

RGE núm. 1698/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (I).
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-774.

RGE núm. 1699/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (II).
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-774.

RGE núm. 1700/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (III).
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-774.

RGE núm. 1701/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (IV).
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 774-777.

RGE núm. 2213/06, relativa a abocament de productes
asfàltics.
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 777-778.

RGE núm. 2214/06, relativa a mesures de seguiment de
l’arenera de Cala d’Hort.
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 778-781.

RGE núm. 2215/06, relativa a bassa reguladora del parc
natural de ses Salines.
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 781-783.

RGE núm. 2216/06, relativa a pantalla verda a parc
natural.
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 783-785.

RGE núm. 2217/06, relativa a mesures de protecció de la
posidònia.
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 785-788.

RGE núm. 7819/06, relativa a adjudicacions a empreses que
tenen vincles amb el Sr. Verger.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-911.

RGE núm. 7820/06, relativa a concurs per a l’explotació del
varador de Palma.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-911.

RGE núm. 7821/06, relativa a oferta presenta per Servicios
Técnicos Portuarios, SL, per al concurs de l’explotació del
varador de Palma.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-911.

RGE núm. 7825/06, relativa a incompliment per part del
Govern dels objectius del Pla d’habitatge.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 904-906.

RGE núm. 7826/06, relativa a delegació de vot del president
de l’Autoritat Portuària.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 906-907.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4/06, relativa a adopció d’un sistema de
prompta alerta de sismes submarins (tsunamis).
DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 662-666.

RGE núm. 362/06, relativa a seguretat vial i responsabilitat
de la indústria automobilística.
DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 666-670.

RGE núm. 583/06, relativa a rebuig de les actuacions
ilAlegals dutes a terme en l’execució dels projectes executats
pel Govern balear.
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 674-679.

RGE núm. 635/06, relativa a declaració d’obligació de
servei públic.
DS núm. 48 (18 d’octubre), pàg. 938-945.

RGE núm. 2273/06, relativa a xarxa viària i elements de
protecció.
DS núm. 39 (5 d’abril), pàg. 750-754.

RGE núm. 2523/06, relativa a aplicació i compliment de la
Directiva 91/271 CEE i del Reial Decret Legislatiu 11/1995,
de 23 de desembre.
DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 758-763.

RGE núm. 2524/06, relativa a compliment i aplicació del
Decret 49/2003, de 9 de maig.
DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 763-767.

RGE núm. 2982/06, relativa a protecció de l’aqüífer de sa
Marineta.
DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 814-819.

RGE núm. 3550/06, relativa a rebuig de l’ampliació del
Port Adriano (Calvià).
DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 820-824.

RGE núm. 7804/06, relativa a transport de residus urbans
produïts a Formentera.
DS núm. 45 (20 de setembre), pàg. 866-872.

RGE núm. 8530/06, relativa a mesures d’actuació avant els
possibles efectes del canvi climàtic a les Illes Balears.
DS núm. 49 (22 de novembre), pàg. 950-956.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1486/06, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, sobre l'estratègia balear de prevenció i gestió de
residus perillosos.
DS núm. 38 (29 de març), pàg. 730-744.

RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers
Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i
de drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 878-904.

RGE núm. 5192/06, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, sobre les actuacions de la conselleria en matèria
de residus perillosos.
DS núm. 47 (11 d’octubre), pàg. 914-932.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 1019/06, de creació del

Consorci de Transports de Mallorca, DS núm. 42 (17 de maig),
pàg. 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808 i 809.

Preguntes
RGE núm. 1698/06, relativa a planta de grava i ciment

d’Eivissa (I), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-771 i 772-
773.

RGE núm. 1699/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (II), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-771 i 772-
773.

RGE núm. 1700/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (III), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-771 i 772-
773.

RGE núm. 1701/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (IV), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 774-775 i 776.

Proposicions no de llei
RGE núm. 362/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a seguretat vial i responsabilitat de la
indústria automobilística, DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 668.

RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a rebuig de les actuacions ilAlegals dutes a
terme en l’execució dels projectes executats pel Govern balear,
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 676-677.

RGE núm. 635/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
nacionalista, relativa a declaració d’obligació de servei públic,
DS núm. 48 (18 d’octubre), pàg. 941-942.

RGE núm. 2273/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa viària i elements de protecció, DS núm. 39 (5
d’abril), pàg. 750-751 i 753-754.

RGE núm. 3550/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a rebuig a l’ampliació del Port Adriano
(Calvià), DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 821-822.
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RGE núm. 7804/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a transport de residus urbans produïts a
Formentera, DS núm. 45 (20 de setembre), pàg. 868-869.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 5192/06, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, sobre les actuacions de la conselleria en matèria de
residus perillosos, DS núm. 47 (11 d’octubre), pàg. 930-931.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers

Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i de
drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 887-
890 i 894-895.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de caça i

pesca fluvial, DS núm. 27 (22 de març), pàg. 698, 699, 702,
703, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 716, 720 i 722.

Del Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, DS núm. 44 (24 de juliol), pàg. 830, 834, 835,
841, 847, 848, 853, 856, 857, 858 i 859.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adopció d’un sistema de prompta alerta de sismes submarins
(tsunamis), DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 663-664.

RGE núm. 2523/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a aplicació i compliment de la Directiva
91/271 CEE i del Reial Decret Legislatiu 11/1995, de 23 de
desembre, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 760.

RGE núm. 2524/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a compliment i aplicació del Decret
49/2003, de 9 de maig, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 765.

RGE núm. 2982/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a protecció de l’aqüífer de sa Marineta, DS
núm. 43 (24 de maig), pàg. 816-817.

RGE núm. 8530/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures d’actuació avant els possibles
efectes del canvi climàtic a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 de
novembre), pàg. 952-953.

Compareixences
RGE núm. 1486/06, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, sobre l'estratègia balear de prevenció i gestió de
residus perillosos, DS núm. 38 (29 de març), pàg. 736-737.

RGE núm. 5192/06, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, sobre les actuacions de la conselleria en matèria de
residus perillosos, DS núm. 47 (11 d’octubre), pàg. 928-929.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 1019/06, de creació del

Consorci de Transports de Mallorca, DS núm. 42 (17 de maig),
pàg. 794-795, 797, 799-800, 801-802, 804, 805, 806-807 i 808.

Proposicions no de llei
RGE núm. 362/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a seguretat vial i responsabilitat de la
indústria automobilística, DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 668-
669.

RGE núm. 635/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
nacionalista, relativa a declaració d’obligació de servei públic,
DS núm. 48 (18 d’octubre), pàg. 939 i 944.

RGE núm. 2273/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa viària i elements de protecció, DS núm. 39 (5
d’abril), pàg. 753.

RGE núm. 2982/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a protecció de l’aqüífer de sa Marineta, DS
núm. 43 (24 de maig), pàg. 817-818.

Compareixences
RGE núm. 1486/06, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, sobre l'estratègia balear de prevenció i gestió de
residus perillosos, DS núm. 38 (29 de març), pàg. 744.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers

Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i de
drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 903-
904.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7804/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a transport de residus urbans produïts a
Formentera, DS núm. 45 (20 de setembre), pàg. 869-871 i 872.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adopció d’un sistema de prompta alerta de sismes submarins
(tsunamis), DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 662, 664 i 665.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de caça i

pesca fluvial, DS núm. 27 (22 de març), pàg. 698, 699 700,
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713,
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714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725 i
726.

Del Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, DS núm. 44 (24 de juliol), pàg. 830, 831, 832,
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
857, 858 i 859.

PUCHE I CASTILLEJO, EDUARDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a rebuig de les actuacions ilAlegals dutes a
terme en l’execució dels projectes executats pel Govern balear,
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 677-678.

RGE núm. 3550/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a rebuig a l’ampliació del Port Adriano
(Calvià), DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 822-823.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 292/06, relativa a informes sobre edificacions a

zones protegides, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 788 i 789.

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

Preguntes
RGE núm. 2213/06, relativa a abocament de productes

asfàltics, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 777 i 778.
RGE núm. 2214/06, relativa a mesures de seguiment de

l’arenera de Cala d’Hort, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 779-
780.

RGE núm. 2215/06, relativa a bassa reguladora del parc
natural de ses Salines, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 781 i
783.

RGE núm. 2216/06, relativa a pantalla verda a parc natural,
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 783-784 i 785.

RGE núm. 2217/06, relativa a mesures de protecció de la
posidònia, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 785-786 i 787.

RGE núm. 7819/06, relativa a adjudicacions a empreses que
tenen vincles amb el Sr. Verger, DS núm. 46 (4 d’octubre),
pàg. 907-909 i 910-911.

RGE núm. 7820/06, relativa a concurs per a l’explotació del
varador de Palma, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-909 i
910-911.

RGE núm. 7821/06, relativa a oferta presenta per Servicios
Técnicos Portuarios, SL, per al concurs de l’explotació del
varador de Palma, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-909 i
910-911.

RGE núm. 7825/06, relativa a incompliment per part del
Govern dels objectius del Pla d’habitatge, DS núm. 46 (4
d’octubre), pàg. 904 i 905.

RGE núm. 7826/06, relativa a delegació de vot del
president de l’Autoritat Portuària, DS núm. 46 (4 d’octubre),
pàg. 906 i 907.

Proposicions no de llei
RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a rebuig de les actuacions ilAlegals dutes a
terme en l’execució dels projectes executats pel Govern balear,
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 674-675 i 678-679.

RGE núm. 635/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
nacionalista, relativa a declaració d’obligació de servei públic,
DS núm. 48 (18 d’octubre), pàg. 940-941.

RGE núm. 2273/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa viària i elements de protecció, DS núm. 39 (5
d’abril), pàg. 751-752.

RGE núm. 7804/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a transport de residus urbans produïts a
Formentera, DS núm. 45 (20 de setembre), pàg. 866-867 i 871-
872.

Compareixences
RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers

Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i de
drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 896-
897 i 898-899.

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

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de caça i

pesca fluvial, DS núm. 27 (22 de març), pàg. 700, 701, 702,
704, 705, 706, 707-708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725 i 726.

Del Projecte de llei RGE núm. 1019/06, de creació del
Consorci de Transports de Mallorca, DS núm. 42 (17 de maig),
pàg. 794, 795, 796-797, 799, 800, 801, 805 i 806.

Del Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, DS núm. 44 (24 de juliol), pàg. 830, 831, 832,
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,
845, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
858, 859 i 860.

Preguntes
RGE núm. 417/06, relativa a actuacions davant els

tremolors de les obres del soterrament de les vies que afecten
els veïnats, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 682 i 683-685.

RGE núm. 418/06, relativa a actuacions davant els
tremolors de les obres del soterrament de les vies que afecten
el centre Santa Isabel, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 685 i 686-
687.

RGE núm. 419/06, relativa a previsió d'acabament de les
obres de soterrament de les vies del tren, DS núm. 36 (8 de
març), pàg. 688 i 689.
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RGE núm. 420/06, relativa a estudis sobre la situació de les
obres de soterrament de les vies arran de les vibracions, DS
núm. 36 (8 de març), pàg. 690 i 691.

RGE núm. 421/06, relativa a informes tècnics realitzats i el
seu seguiment per mor del projecte i les obres de soterrament
de les vies del tren, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 690 i 691.

RGE núm. 422/06, relativa a investigació sobre els motius
dels tremolors provocats per les obres de soterrament de les
vies del tren, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 690 i 691.

RGE núm. 423/06, relativa a raons per no aturar les obres
de soterrament de les vies  del tren davant els problemes de la
seva execució, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 691-692 i 693.

RGE núm. 3550/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a rebuig a l’ampliació del Port Adriano
(Calvià), DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 820-821 i 823-824.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adopció d’un sistema de prompta alerta de sismes submarins
(tsunamis), DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 662-663.

RGE núm. 362/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a seguretat vial i responsabilitat de la
indústria automobilística, DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 666-
667 i 669-670.

RGE núm. 2523/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a aplicació i compliment de la Directiva
91/271 CEE i del Reial Decret Legislatiu 11/1995, de 23 de
desembre, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 758-759 i 763.

RGE núm. 2524/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a compliment i aplicació del Decret
49/2003, de 9 de maig, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 763-764
i 766-767.

RGE núm. 2982/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a protecció de l’aqüífer de sa Marineta, DS
núm. 43 (24 de maig), pàg. 814-815 i 818-819.

RGE núm. 8530/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures d’actuació avant els possibles
efectes del canvi climàtic a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 de
novembre), pàg. 950-951 i 954-956.

Compareixences
RGE núm. 1486/06, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, sobre l'estratègia balear de prevenció i gestió de
residus perillosos, DS núm. 38 (29 de març), pàg. 734-735 i
741-742.

RGE núm. 5192/06, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, sobre les actuacions de la conselleria en matèria de
residus perillosos, DS núm. 47 (11 d’octubre), pàg. 917-918 i
921-922.

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

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de caça i

pesca fluvial, DS núm. 27 (22 de març), pàg. 698, 700, 701,
702, 703, 704, 706, 707, 710, 711, 712, 722 i 724.

Del Projecte de llei RGE núm. 1019/06, de creació del
Consorci de Transports de Mallorca, DS núm. 42 (17 de maig),
pàg. 796, 797, 798, 801, 802, 803, 804, 805 i 806.

Del Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, DS núm. 44 (24 de juliol), pàg. 830, 832, 833,
836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 849, 850, 852, 853,
857, 858 i 859.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adopció d’un sistema de prompta alerta de sismes submarins
(tsunamis), DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 663.

RGE núm. 362/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a seguretat vial i responsabilitat de la
indústria automobilística, DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 667.

RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a rebuig de les actuacions ilAlegals dutes a
terme en l’execució dels projectes executats pel Govern balear,
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 676.

RGE núm. 635/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
nacionalista, relativa a declaració d’obligació de servei públic,
DS núm. 48 (18 d’octubre), pàg. 938-939 i 942-944 i 945.

RGE núm. 2273/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa viària i elements de protecció, DS núm. 39 (5
d’abril), pàg. 752.

RGE núm. 2523/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a aplicació i compliment de la Directiva
91/271 CEE i del Reial Decret Legislatiu 11/1995, de 23 de
desembre, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 759-760.

RGE núm. 2524/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a compliment i aplicació del Decret
49/2003, de 9 de maig, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 764-765.

RGE núm. 2982/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a protecció de l’aqüífer de sa Marineta, DS
núm. 43 (24 de maig), pàg. 815-816.

RGE núm. 3550/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a rebuig a l’ampliació del Port Adriano
(Calvià), DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 821.

RGE núm. 7804/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a transport de residus urbans produïts a
Formentera, DS núm. 45 (20 de setembre), pàg. 867-868.

RGE núm. 8530/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures d’actuació avant els possibles
efectes del canvi climàtic a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 de
novembre), pàg. 952.

Compareixences
RGE núm. 1486/06, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, sobre l'estratègia balear de prevenció i gestió de
residus perillosos, DS núm. 38 (29 de març), pàg. 736 i 743.

RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers
Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i de
drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 900-
901 i 902.

RGE núm. 5192/06, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, sobre les actuacions de la conselleria en matèria de
residus perillosos, DS núm. 47 (11 d’octubre), pàg. 924-925 i
927.
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VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2523/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a aplicació i compliment de la Directiva
91/271 CEE i del Reial Decret Legislatiu 11/1995, de 23 de
desembre, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 760-761.

RGE núm. 2524/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a compliment i aplicació del Decret
49/2003, de 9 de maig, DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 765-766.

RGE núm. 8530/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures d’actuació avant els possibles
efectes del canvi climàtic a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 de
novembre), pàg. 953-954.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ,
LLUÍS ÀNGEL RAMIS D’AYREFLOR I CARDELL

Preguntes
RGE núm. 7819/06, relativa a adjudicacions a empreses que

tenen vincles amb el Sr. Verger, DS núm. 46 (4 d’octubre),
pàg. 909-910 i 911.

RGE núm. 7820/06, relativa a concurs per a l’explotació del
varador de Palma, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 909-910 i
911.

RGE núm. 7821/06, relativa a oferta presenta per Servicios
Técnicos Portuarios, SL, per al concurs de l’explotació del
varador de Palma, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 909-910 i
911.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, JAUME FONT I
BARCELÓ

Preguntes
RGE núm. 292/06, relativa a informes sobre edificacions a

zones protegides, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 788-789.
RGE núm. 2213/06, relativa a abocament de productes

asfàltics, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 777 i 778.
RGE núm. 2214/06, relativa a mesures de seguiment de

l’arenera de Cala d’Hort, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 779-
780 i 781.

RGE núm. 2215/06, relativa a bassa reguladora del parc
natural de ses Salines, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 782 i
783.

RGE núm. 2216/06, relativa a pantalla verda a parc natural,
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 784 i 785.

RGE núm. 2217/06, relativa a mesures de protecció de la
posidònia, DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 786-787 i 788.

Compareixences
RGE núm. 1486/06, sobre l'estratègia balear de prevenció

i gestió de residus perillosos, DS núm. 38 (29 de març), pàg.
730-734, 737-741 i 743-744.

RGE núm. 5192/06, sobre les actuacions de la conselleria
en matèria de residus perillosos, DS núm. 47 (11 d’octubre),
pàg. 914-917, 918-921, 922-924, 927, 929-930 i 931-932.

CONSELLERA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS, MARGARITA ISABEL CABRER I
GONZÁLEZ

Preguntes
RGE núm. 417/06, relativa a actuacions davant els

tremolors de les obres del soterrament de les vies que afecten
els veïnats, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 682-683 i 684-685.

RGE núm. 418/06, relativa a actuacions davant els
tremolors de les obres del soterrament de les vies que afecten
el centre Santa Isabel, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 685-686
i 687-688.

RGE núm. 419/06, relativa a previsió d'acabament de les
obres de soterrament de les vies del tren, DS núm. 36 (8 de
març), pàg. 688-689 i 690.

RGE núm. 420/06, relativa a estudis sobre la situació de les
obres de soterrament de les vies arran de les vibracions, DS
núm. 36 (8 de març), pàg. 691.

RGE núm. 421/06, relativa a informes tècnics realitzats i el
seu seguiment per mor del projecte i les obres de soterrament
de les vies del tren, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 691.

RGE núm. 422/06, relativa a investigació sobre els motius
dels tremolors provocats per les obres de soterrament de les
vies del tren, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 691.

RGE núm. 423/06, relativa a raons per no aturar les obres
de soterrament de les vies  del tren davant els problemes de la
seva execució, DS núm. 36 (8 de març), pàg. 692 i 693.

RGE núm. 1698/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (I), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 771-772 i 773-
774.

RGE núm. 1699/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (II), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 771-772 i 773-
774.

RGE núm. 1700/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (III), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 771-772 i 773-
774.

RGE núm. 1701/06, relativa a planta de grava i ciment
d’Eivissa (IV), DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 775-776 i 777.

RGE núm. 7825/06, relativa a incompliment per part del
Govern dels objectius del Pla d’habitatge, DS núm. 46 (4
d’octubre), pàg. 904-905 i 906.

RGE núm. 7826/06, relativa a delegació de vot del
president de l’Autoritat Portuària.
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 906 i 907.

Compareixences
RGE núm. 3224/06, sobre la implicació de la Conselleria

d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en presumptes
delictes tan greus com la violació del domicili i de drets civils
en l’expropiació de finques a Eivissa per a la construcció
d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 878-887, 890-892,
895-896, 897-898, 899, 901-902, 903 i 904.



8 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Índex any 2006

 

ALTRES ALTS CÀRRECS

LLETRADA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ANTÒNIA MARIA PERELLÓ I JORQUEDA

Compareixences
RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers

Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i de
drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 892-
893.

CAP ADJUNT DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ,
JUAN MANUEL PÉREZ I RIBAS

Compareixences
RGE núm. 3224/06, de l’Hble. Sra. Consellera d’Obrers

Públiques, Habitatge i Transports, sobre la implicació de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en
presumptes delictes tan greus com la violació del domicili i de
drets civils en l’expropiació de finques a Eivissa per a la
construcció d’autovies, DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 893 i
894.

TEMÀTIC

- A -

Abocament de productes asfàltics
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 777-778.

Actuacions ilAlegals
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 674-679.

Aqüífer de sa Marineta
DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 814-819.

Arenera de Cala d’Hort
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 778-781.

Autoritat Portuària (vegeu President de l’Autoritat
Portuària)

Autovies d’Eivissa
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 878-904.

Avaluacions 
ambientals estratègiques
DS núm. 44 (24 de juliol); pàg. 830-861.
d’impacte ambiental
DS núm. 44 (24 de juliol); pàg. 830-861.

- C -

Caça
DS núm. 27 (22 de març), pàg. 698-727.

Cala d’Hort (vegeu Arenera de Cala d’Hort)

Canvi climàtic
DS núm. 49 (22 de novembre), pàg. 950-956.

Centre Santa Isabel
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 685-688.

Consorci de Transports de Mallorca
DS núm. 42 (17 de maig), pàg. 794-809.

- D -

Declaració d’obligació de servei públic
DS núm. 48 (18 d’octubre), pàg. 938-945.

Decret 49/2003
DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 763-767.

Directiva 91/271 CEE
DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 758-763.

- E -

Edificacions a zones protegides
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 788-789.

Elements de protecció
DS núm. 39 (5 d’abril), pàg. 750-754.

Explotació del varador de Palma
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-911.

Expropiació de finques
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 878-904.

- F -

Finques (vegeu Expropiació de finques)

- I -

Indústria automobilística (vegeu Responsabilitat de la
indústria automobilística)

- M -

Marineta, sa (vegeu Aqüífer de sa Marineta)
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- O -

Obres de soterrament de les vies del tren
DS núm. 36 (8 de març), pàg. 682-693.

- P -

Pesca fluvial
DS núm. 27 (22 de març), pàg. 698-727.

Parc 
natural 
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 783-785.
de ses Salines
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 781-783.

Pla d’habitatge
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 904-906.

Planta de grava i ciment d’Eivissa
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 770-777.

Pantalla verda
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 783-785.

Port Adriano
DS núm. 43 (24 de maig), pàg. 820-824.

Posidònia
DS núm. 41 (10 de maig), pàg. 785-788.

President de l’Autoritat Portuària
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 906-907.

Productes asfàltics (vegeu Abocament de productes
asfàltics)

Projectes executats pel Govern
DS núm. 35 (23 de febrer), pàg. 674-679.

- R -

Reial Decret Legislatiu 11/1995
DS núm. 40 (3 de maig), pàg. 758-763.

Residus 
perillosos
DS núm. 38 (29 de març), pàg. 730-744.
DS núm. 47 (11 d’octubre), pàg. 914-932.
urbans
DS núm. 45 (20 de setembre), pàg. 866-872.

Responsabilitat de la indústria automobilística
DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 666-670.

- S -

Salines, ses (vegeu Parc natural de ses Salines)

Santa Isabel (vegeu Centre Santa Isabel)

Seguretat vial
DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 666-670.

Servicios Técnicos Portuarios, SL
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-911.

Sismes submarins
DS núm. 34 (15 de febrer), pàg. 662-666.

Soterrament de les vies del tren (vegeu Obres de
soterrament de les vies del tren)

Tsunamis (vegeu Sismes submarins)

- V -

Varador de Palma (vegeu Explotació del varador de Palma)

Verger, Joan
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 907-911.

Vies del tren (vegeu Obres de soterrament de les vies del
tren)

Violació 
de domicili 
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 878-904.
de drets civils
DS núm. 46 (4 d’octubre), pàg. 878-904.

- X -

Xarxa viària
DS núm. 39 (5 d’abril), pàg. 750-754.

- Z -

Zones protegides (vegeu Edificacions a zones protegides)
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