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INICIATIVES

DEBAT SOBRE L'ORIENTACIÓ POLÍTICA

GENERAL

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les

Illes Balears.

DS núm. 39 (5, 6 i 7 d'octubre), pàg. 1706-1837.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 604/04, de crèdit extraordinari per a

subvencions electorals.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1054.

RGE núm. 1833/03, de creació del ColAlegi Oficial

d’Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1092.

RGE núm. 1833/03, de creació del ColAlegi Oficial

d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1092.

RGE núm. 3469/03, de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1206.

RGE núm. 4618/04, de creació del ColAlegi Oficial de Guies

Turístics de les Illes Balears.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2166-2169.

RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2169-2175.

RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública.

DS núm. 48, fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2186-2201.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005.

DS núm. 48, fascicles 1-5 (21 i 22 de desembre), pàg. 2201-

2408.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 5578/04, 5639/04 i 5751/04, al Projecte de llei

RGE núm. 4232//04, sobre drogodependències i altres

addiccions a les Illes Balears.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1942-1955.

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005.

DS núm. 45 (23 de novembre), pàg. 2030-2066.

RGE núm. 7364/04 i 7353/04, al Projecte de llei RGE núm.

6830/04, de mesures tributàries, administratives i de funció

pública.

DS núm. 45 (23 de novembre), pàg. 2070-2088.

PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 4626/04, relativa a comercialització d’estades

turístiques a habitatges.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1901-1911.

RGE núm. 5180/04, relativa a protecció del medi nocturn

de les Illes Balears.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2016-2025.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 3289/03, relativa a centre cultural Costa Nord.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 951-960.

RGE núm. 3366/03, relativa a precarietat i eventualitat del

mercat laboral a les Illes Balears.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 996-1005.

RGE núm. 4448/03, relativa a política general en matèria

esportiva.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1032-1043.

RGE núm. 294/04, relativa a pla autonòmic de guarderies.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1069-1077.

RGE núm. 424/04, relativa a política de protecció d’espais

naturals del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1108-1118.
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RGE núm. 425/04, relativa a política laboral a les Illes

Balears.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1260-1268.

RGE núm. 524/04, relativa a televisió autonòmica.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1143-1152.

RGE núm. 646/04, relativa a situació hospilatària.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1184-1194.

RGE núm. 1078/04, relativa a compliment de la Llei

30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes

Balears.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1220-1231.

RGE núm. 1582/04, relativa a política d'imatge en els

mercats turístics.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1341-1351.

RGE núm. 1701/04, relativa a situació actual de les llistes

d’espera.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1300-1308.

RGE núm. 1702/04, relativa a infraestructures sanitàries.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1570-1578.

RGE núm. 1883/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1443-1453.

RGE núm. 2411/04, relativa a aplicació de la LOCE.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1405-1414.

RGE núm. 2785/04, relativa a actuacions davant les

contingències fiscals aparegudes com a conseqüència de les

taxacions fetes pel Govern a l’adquisició d’alguns actius de

Valldemossa Producciones, SL.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1529-1537.

RGE núm. 2787/04, relativa a conveni de carreteres entre

el Govern de les Illes Balears i el Goven central.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1612-1622.

RGE núm. 4761/04, relativa a activitats desenvolupades per

autoritats i funcionaris desplaçats a Moscou el febrer del

2004.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1648-1657.

RGE núm. 3212/04, relativa al sector de producció lletera.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1683-1690.

RGE núm. 3997/04, relativa a política general d’ajudes i els

motius que dugueren a finalitzar l’ajuda a Camariñas, així

com les irregularitats comeses pel seu equip des de la seva

arribada a la conselleria en relació amb aquesta línia

d’ajudes.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1853-1862.

RGE núm. 3999/04, relativa a política turística.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1887-1896.

RGE núm. 5172/04, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris i sociosanitaris.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1925-1934.

RGE núm. 5485/04, relativa a tot inclòs.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1966-1975.

RGE núm. 5500/04, relativa a propostes del president de les

Illes Balears amb motiu del debat de presidents de

comunitats autònomes.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2001-2010.

RGE núm. 5819/04, relativa a reconversió turística.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2138-2139.

RGE núm. 6641/04, relativa a pactes locals d’ocupació.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2148-2155.

MOCIONS

RGE núm. 4403/03, relativa a la política lingüística.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 960-976.

RGE núm. 4654/03, relativa a baixada de preus de l’oferta

hotelera.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 976-983.

RGE núm. 4655/03, relativa a serveis jurídics de la

comunitat autònoma.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1005-1010.

RGE núm. 569/04, relativa a centre cultural de Costa Nord.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1043-1049.

RGE núm. 789/04, relativa a precarietat i eventualitat del

mercat laboral a les Illes Balears.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1077-1084.

RGE núm. 996/04, relativa a política general en matèria

esportiva.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1119-11124.

RGE núm. 1237/04, relativa a Pla autonòmic de guarderies.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1152-1158.

RGE núm. 1293/04, relativa a política de protecció d’espais

naturals del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1194-1203.

RGE núm. 1510/04, relativa a televisió autonòmica.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1231-1239.

RGE núm. 1721/04, relativa a situació hospitalària.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1268-1275.

RGE núm. 1893/04, relativa a compliment de la Llei

30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes

Balears.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1308-1318.
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RGE núm. 2025/04, relativa a nou impuls a les polítiques

laborals a les Illes Balears.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1351-1357.

RGE núm. 2422/04, relativa a situació actual de les llistes

d’espera.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1377-1382.

RGE núm. 2638/04, relativa a política d’imatge en els

mercats turístics.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1414-1421.

RGE núm. 3105/04, relativa a aplicació de la LOCE.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1486-1495.

RGE núm. 3226/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1537-1546.

RGE núm. 3738/04, relativa a actuacions davant les

contingències aparegudes com a conseqüència de les

taxacions fetes pel Govern per a l’adquisició d’alguns actius

de Valldemossa Producciones, SL.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1622-1627.

RGE núm. 5941/04, relativa a activitats desenvolupades per

autoritats i funcionaris desplaçats a Moscou el febrer del

2004.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1862-1869.

RGE núm. 6061/04, relativa a Pla de viabilitat del sector

lleter.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1869-1874.

RGE núm. 6700/04, relativa a política general d’ajudes i els

motius que dugueren a finalitzar l’ajuda a Camariñas, així

com les irregularitats comeses pel seu equip des de la seva

arribada a la conselleria en relació amb aquesta línia

d'ajudes.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1934-1942.

RGE núm. 6943/04, relativa a política turística.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1975-1981.

RGE núm. 7149/04, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2010-2016.

RGE núm. 7261/04, relativa a reglament regulador de la

modalitat del tot inclòs.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2115-2123.

RGE núm. 7402/04, relativa a propostes del president de les

Illes Balears amb motiu del debat de presidents de

comunitats autònomes.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2123-2134.

PREGUNTES

RGE núm. 361/04, relativa a substitucions a les baixes del

professorat.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 942-943.

RGE núm. 371/04, relativa a situació del professorat interí.

DS núm. 19 (3 de febrer). Pàg. 943-944.

RGE núm. 372/04, relativa a l’equip ciclista Illes Balears.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 944-945.

RGE núm. 373/04, relativa a impacte de la presència de

Michael Douglas.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 950-951.

RGE núm. 374/04, relativa a reconversió de la Platja de

Palma.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 945-946.

RGE núm. 375/04, relativa a convocatòria del pla de

formació i inserció professional (FIP) per al 2004.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 946.

RGE núm. 376/04, relativa a restitució de l’abocador de “sa

Penya de s’Indio” a es Mercadal.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 946-947.

RGE núm. 377/04, relativa a programa FIOP per a la

integració de discapacitats a la funció pública.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 947.

RGE núm. 378/04, relativa a llistes d’espera de cirurgia als

hospitals de les Illes Balears.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 948-949.

RGE núm. 379/03, relativa a actuacions en el programa

Ciutats Digitals.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 948-949.

RGE núm. 380/04, relativa a noves oficines d’ajuda a les

víctimes del delicte.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 949.

RGE núm. 381/04, relativa a la Universitat de les Illes

Balears com a institució en matèria de llengua catalana.

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 949-950.

RGE núm. 499/04, relativa a televisió autonòmica.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 986-987.

RGE núm. 500/04, relativa a desprotecció de les zones LIC

i ZEPA a Campos.

DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 992-993.

RGE núm. 518/04, relativa a catàleg de riscs i recursos.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 987.

RGE núm. 519/04, relativa a mesures per eliminar el mal de

la llengua blava.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 987-988.

RGE núm. 521/04, relativa a posada en marxa del “bono-

guarderia”.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 993.

RGE núm. 522/04, relativa a unitat de fecundació in vitro a

l’hospital Son Dureta.
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DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 994.

RGE núm. 523/04, relativa a evolució de l’atur a les Illes

Balears des de la finalització de la temporada turística.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 994-995.

RGE núm. 526/04, relativa a promoció d’habitatges.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 989-970.

RGE núm. 527/04, relativa a reducció del parc natural de

s’Albufera.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 990-991.

RGE núm. 528/04, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 991-993.

RGE núm. 534/04, relativa a directora de RTV.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 995-996.

RGE núm. 619/04, relativa a Majórica.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1022-1023.

RGE núm. 622/04, relativa a destintució del gerent de Son

Dureta.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1023-1024.

RGE núm. 628/04, relativa a doblatge de pelAlícules.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1024-1025.

RGE núm. 629/04, relativa a llei de drogues.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1025-1026.

RGE núm. 630/04, relativa a supervisió de la instalAlació de

l’estand.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1026-1027.

RGE núm. 631/04, relativa a actuacions per avançar cap al

turisme sostenible.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1029-1030.

RGE núm. 632/04, relativa a implantació del “mediador

familiar”.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1027-1028.

RGE núm. 633/04, relativa a implantació de sistemes de

qualitat a la indústria de les Illes Balears.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1028-1029.

RGE núm. 634/04, relativa a renda àgil 2004.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1031-1032.

RGE núm. 635/04, relativa a transport sanitari terrestre.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1032.

RGE núm. 636/04, relativa a campanya contra la

processionària del pi.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1029.

RGE núm. 637/04, relativa a reubicació de l’EDAR de Cala

En Porter.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1031.

RGE núm. 757/04, relativa a expedient informatiu incoat

contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son

Sardina.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1059-1060.

RGE núm. 841/04, relativa a resposta del Govern a la

manifestació del 14 de febrer.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1065-1066.

RGE núm. 842/04, relativa a manifestació contra la política

territorial.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1066-1067.

RGE núm. 843/04, relativa a aïllament de neonats a Son

Dureta.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1061-1063.

RGE núm. 844/04, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1063-1064.

RGE núm. 845/04, relativa a professorat CP Maria Antònia

Salvà de Son Sardina.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1058-1059.

RGE núm. 847/04, relativa a manteniment dels ajuts per a

cultius de fruits secs.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064.

RGE núm. 848/04, relativa a gasoducte entre les Illes

Balears i la Península.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064.

RGE núm. 849/04, relativa a llicències per a grans

establiments comercials.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1060-1061.

RGE núm. 850/04, relativa a conferències “per la

solidaritat amb les víctimes del terrorisme”.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1067-1069.

RGE núm. 851/04, relativa a acord entre la Conselleria

d’Obres Públiques i el Consell de Menorca en matèria de

carreteres.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064-1065.

RGE núm. 1074/04, relativa a complements d’insularitat

per als funcionaris.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1107-1108.

RGE núm. 1075/04, relativa a energia solar.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1098-1099.

RGE núm. 1076/04, relativa a mesures en matèria

lingüística.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1104-1105.

RGE núm. 1077/04, relativa a despesa farmacèutica.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1105-1106.

RGE núm. 1082/04, relativa a colAlegi públic M aria Antònia

Salvà de Son Sardina.
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DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1101-1102.

RGE núm. 1086/04, relativa a finançament del gasoducte

entre les Illes Balears i la Península.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1108.

RGE núm. 1087/04, relativa a conveni per desenvolupar

actuacions en matèria forestal.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1099-1100.

RGE núm. 1088/04, relativa a construcció d’un nou centre

de salut a Vila.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1102-1103.

RGE núm. 1089/04, relativa a l’institut d’ensenyament

secundari de Sant Llorenç de Balàfia a Eivissa.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1100.

RGE núm. 1091/04, relativa a futur institut d’ensenyament

secundari Josep Maria Quadrado.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1100-1101.

RGE núm. 1094/04, relativa a declaracions de la ministra

d’Administracions Públiques.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1103-1104.

RGE núm. 1269/04, relativa a darrera edició de FITUR.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1171-1172.

RGE núm. 1342/04, relativa a escolarització segons el país

d’origen.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1134-1136.

RGE núm. 1343/04, relativa a complements d’insularitat

per als funcionaris.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1141-1142.

RGE núm. 1344/04, relativa a funcionament del programa

SITAR.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1139-1140.

RGE núm. 1345/04, relativa a inversions amb l’excedent de

l’ecotaxa.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1172-1173.

RGE núm. 1346/04, relativa a apropament de

l’administració digital als ciutadans.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1136.

RGE núm. 1347/04, relativa a previsions de la Conselleria

de Salut i Consum respecte de l’illa de Menorca.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1136-1137.

RGE núm. 1348/04, relativa a aplicació de la legislació

europea sobre accidents majors en instalAlacions de risc

químic.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1138.

RGE núm. 1349/04, relativa a evolució del preu de

l’habitatge.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1137.

RGE núm. 1350/04, relativa a implantació del sistema

DELTA.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1173.

RGE núm. 1351/04, relativa a addenda en relació amb el

projecte de construcció del gasoducte que unirà la

península i les Illes Balears.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1142-1143.

RGE núm. 1365/04, relativa a manifest de “Basta Ya”.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1138-1139.

RGE núm. 1477/04, relativa a signatura del Conveni de

Carreteres amb el Govern en funcions.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1180-1181.

RGE núm. 1484/04, relativa a coordinació entre les policies

locals de les Illes Balears.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182.

RGE núm. 1485/04, relativa a accés a l’habitatge de

diferents colAlectius desfavorits.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1177.

RGE núm. 1486/04, relativa a valoracions del mercat

turístic alemany.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1173-1174.

RGE núm. 1487/04, relativa a cessió de la propietat del

castellum romà de Formentera al Consell Insular d’Evissa

i Formentera.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1176-1177.

RGE núm. 1488/04, relativa a l’institut Ramon Llull.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1171-1172.

RGE núm. 1489/04, relativa a incident del tren Palma-

Manacor de dia 12 de març.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1177-1178.

RGE núm. 1492/04, relativa a efectes de la generalització

del “tot inclòs”.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1178-1179.

RGE núm. 1493/04, relativa a fira de Turisme a Berlín.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1174-1175.

RGE núm. 1494/04, relativa a adquisició de l’immoble de

Costa Nord.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182-1183.

RGE núm. 1495/04, relativa a adquisició de l’immoble de

Costa Nord.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1183-1184.

RGE núm. 1496/04, relativa a escola d’estiu per a

ensenyants.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1179-1180.

RGE núm. 1509/04, relativa a revista escolar del CP

Melcior Rosselló Simonet.
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DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1216-1217.

RGE núm. 1688/04, relativa a motius de la supressió de

l’editorial d’una revista escolar.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1217-1218.

RGE núm. 1697/04, relativa a condicionament dels camins

rurals.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1213-1214.

RGE núm. 1698/04, relativa a mesures o campanyes

d’educació ambiental.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1218-1219.

RGE núm. 1699/04, relativa a ajuts per palAliar els danys de

la calabruixada a Consell.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1210-1211.

RGE núm. 1700/04, relativa a despeses i imposts derivats de

l’escriptura pública de compra-venda de Costa Nord.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1219-1220.

RGE núm. 1705/04, relativa a informació sobre la

provisionalitat de l’obra del tren de Manacor.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1214-1215.

RGE núm. 1706/04, relativa a valoració dels serveis

d’informació juvenil.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1211-1212.

RGE núm. 1707/04, relativa a nou hospital de Menorca.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1211.

RGE núm. 1708/04, relativa a millora dels aturats de llarga

durada.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1219.

RGE núm. 1709/04, relativa a fira de formació professional

a Eivissa.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1215.

RGE núm. 1710/04, relativa a celebració a Mallorca de

l’eliminatòria de la Copa Davis de tennis.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1212-1213.

RGE núm. 1808/04, relativa a retirada del projecte

d’autovia Eivissa-Sant Antoni.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1257-1258.

RGE núm. 1815/04, relativa a Perlas Majórica.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1250-1251.

RGE núm. 1816/04, relativa a estafes telefòniques.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1254-1255.

RGE núm. 1818/04, relativa a ajuts per palAliar

l’estacionalitat turística.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1255-1256.

RGE núm. 1819/04, relativa a previsions d’ocupació

turística.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1251.

RGE núm. 1820/04, relativa a millora de les entitats

sociosanitàries sense ànim de lucre.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1255.

RGE núm. 1821/04, relativa a assistència a les urgències de

l’hospital de Son Dureta.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1256-1257.

RGE núm. 1822/04, relativa a baixada de l’ocupació entre

els joves.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1290-1291.

RGE núm. 1823/04, relativa a finançament de les activitats

per a l’ensenyament.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1252.

RGE núm. 1824/04, relativa a dades de sinistralitat laboral

de l’exercici 2003.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1258-1259.

RGE núm. 1825/04, relativa a manipulació i censura al

centre territorial de TVE a les Illes Balears.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1252-1253.

RGE núm. 1841/04, relativa a funcions de la Sra. Maria

Umbert.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1259.

RGE núm. 2016/04, relativa a preparació davant la

pneumònia asiàtica.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1296-1297.

RGE núm. 2026/04, relativa a desbloqueig del pagament

d’ajudes per a la millora de les finques del Parc de Llevant.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1291-1292.

RGE núm. 2151/04, relativa a increment de preus de vols

interinsulars.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1292-1294.

RGE núm. 2152/04, relativa a curs de direcció

d’emergències.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1299-1300.

RGE núm. 2153/04, relativa a Pla pilot d’ocupació a

Ciutadella.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1291.

RGE núm. 2154/04, relativa a dades estadístiques de

Setmana Santa.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1330-1331.

RGE núm. 2239/04, relativa a unitats específiques

quirúrgiques creades als hospitals concertats.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1296.

RGE núm. 2240/04, relativa a foment de la donació de sang.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1294-1295.

RGE núm. 2241/04, relativa a implantació del sistema

TAURO al SOIB.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1297-1298.
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RGE núm. 2242/04, relativa a actuacions per evitar l’ús de

verí als vedats de caça.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1294-1295.

RGE núm. 2243/04, relativa a descontaminació de l’aqüífer

de Santa Gertrudis a l’illa d’Eivissa.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1295-1296.

RGE núm. 2244/04, relativa a places ofertes i adjudicades

al darrer concurs de trasllat del personal funcionari de la

CAIB.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1298-1299.

RGE núm. 2317/04, relativa a variant de Ferreries.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1334-1336.

RGE núm. 2347/04, relativa a tarifes de les barques de

Formentera.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1338-1339.

RGE núm. 2349/04, relativa a curs de direcció

d'emergències.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1340-1341.

RGE núm. 2350/04, relativa a desviament de Ferreries.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1330-1331.

RGE núm. 2351/04, relativa a inici de la temporada

turística.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1336-1337.

RGE núm. 2352/04, relativa a planta depuradora d'Eivissa.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1331-1332.

RGE núm. 2353/04, relativa a actuacions per prevenir

l'atur de llarga durada.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1332-1333.

RGE núm. 2354/04, relativa a promoció turística de

Menorca en el marc dels convenis de colAlaboració signats

entre les institucions i entitats del sector turístic de l'illa.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1334.

RGE núm. 2355/04, relativa a entrada en servei del centre

de salut de Canal Salat de Ciutadella.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1366-1367.

RGE núm. 2356/04, relativa a actuacions del Pla de

carreteres.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1337-1338.

RGE núm. 2357/04, relativa a acords de la M esa de Diàleg

Social.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1338.

RGE núm. 2358/04, relativa a fons provinents de l'ecotaxa.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1339-1340.

RGE núm. 2419/04, relativa a informe del Consell

Consultiu.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1371-1372.

RGE núm. 2537/04, relativa a posada en marxa del tren

entre Inca i Manacor.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1374-1375.

RGE núm. 2612/04, relativa a decret d’admissió d’alumnes.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1372-1373.

RGE núm. 2614/04, relativa a desenvolupament d’Agendes

Locals 21.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1368-1369.

RGE núm. 2615/04, relativa a cànon exigit per la UE

respecte del préstec de llibres a les biblioteques.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1370-1371.

RGE núm. 2616/04, relativa a convocatòria de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb les

negociacions a la UE respecte del sector de l’olivar.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1369.

RGE núm. 2617/04, relativa a monogràfic a l’escriptor

eivissenc Enrique Fajarnés Cardona.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1369-1370.

RGE núm. 2618/04, relativa a accions formatives en

matèria de pesca.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1370.

RGE núm. 2619/04, relativa a objectius del projecte de

canalització del Canal Salat de Ciutadella.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1375.

RGE núm. 2620/04, relativa a obligació de GESA de donar

llum a Capdepera i Artà.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1367-1368.

RGE núm. 2621/04, relativa a cursos de gestió i direcció

d’emergències.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1376-1377.

RGE núm. 2622/04, relativa a ajudes a majoristes de

viatges.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1375-1376.

RGE núm. 2781/04, relativa a aportació econòmica

d’entitats bancàries a la Fundación para el Desarrollo

Sostenible.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1398-1399.

RGE núm. 2782/04, relativa a nous estudis a la UIB.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1400-1401.

RGE núm. 2783/04, relativa a noves zones LIC i ZEPA.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1399-1400.

RGE núm. 2784/04, relativa a curs de direcció

d’emergències.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1402-1403.

RGE núm. 2791/04, relativa a ajuts per a la millora de les

finques del Parc de Llevant.
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DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1396-1397.

RGE núm. 2792/04, relativa a previsions respecte de la

posada en funcionament de la Lototrot.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1403-1405.

RGE núm. 2793/04, relativa a rehabilitació de l’església de

Sant Francesc de s’Estany a Eivissa.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1396.

RGE núm. 2794/04, relativa a celebració de la Fira de la

Ciència a Menorca.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1394.

RGE núm. 2796/04, relativa a la creació de l’Escola de

Comerç.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1397-1398.

RGE núm. 2797/04, relativa a suport de la Conselleria de

Turisme als municipis de les Illes Balears.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1394.

RGE núm. 2798/04, relativa a objectius del Pla de qualitat

turística de les Illes Balears.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1394-1395.

RGE núm. 2838/04, relativa a quantitat abonada en

concepte de productivitat als funcionaris.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1396-1397.

RGE núm. 2935/04, relativa a Fira Internacional del Llibre

de Guadalajara (Mèxic).

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1436-1437.

RGE núm. 2952/04, relativa a previsions respecte de la

promoció exterior de la llengua catalana.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1438-1439.

RGE núm. 2971/04, relativa a increment del pressupost de

la Conselleria d’Interior.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1442-1443.

RGE núm. 2972/04, relativa a previsions de mercat de Gran

Bretanya.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1440-1441.

RGE núm. 2973/04, relativa a plantilla de l’IB3.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1434-1435.

RGE núm. 2974/04, relativa a Consell Agrari Interinsular

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1435-1436.

RGE núm. 2975/04, relativa a desenvolupament del conveni

amb el Ministeri de M edi Ambient sobre infraestructures

de costes.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1439-1440.

RGE núm. 2976/04, relativa a rescat del contenidor

d’hidrogen del vaixell “Lucia B”.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1438.

RGE núm. 2977/04, relativa a pressupost que es destinarà

a actuacions del Pla de qualitat turística de les Illes Balears

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1437-1438.

RGE núm. 2978/04, relativa a parador de turisme a

Menorca.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441-1442.

RGE núm. 2979/04, relativa a actuacions de la Conselleria

de Comerç, Indústria i Energia a les oficines comercials

d’Estats Units.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1474-1475.

RGE núm. 2980/04, relativa a actuacions de la Conselleria

de Treball i Formació als centres especials de formació.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441.

RGE núm. 3200/04, relativa a autopista a l’aeroport

d’Eivissa.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1481-1483.

RGE núm. 3208/04, relativa a diners per a Camariñas.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1483-1484.

RGE núm. 3209/04, relativa a presumpta sanció econòmica.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1484-1486.

RGE núm. 3210/04, relativa a escola de pares.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1480-1481.

RGE núm. 3211/04, relativa a alumnes amb necessitats

educatives especials.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1475-1476.

RGE núm. 3218/04, relativa a constitució per part del

Consell de M enorca del consorci de recursos sociosanitaris

i assistencials amb el Govern.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1476.

RGE núm. 3220/04, relativa a distintiu de qualitat per a

l’oferta turística complementària.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1483.

RGE núm. 3219/04, relativa a actuacions a l’illa de

Menorca en el marc del Pla d’infraestructures sanitàries.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1478.

RGE núm. 3221/04, relativa a estació depuradora d’aigües

residuals a Binidalí.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1481.

RGE núm. 3222/04, relativa a parador de turisme

d’Eivissa.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1478-1479.

RGE núm. 3223/04, relativa a Pla d’emergències del port

d’Eivissa.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1479-1480.

RGE núm. 3224/04, relativa a projectes per a Manacor

l’any 2004.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1476-1478.



10 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2004 

 

RGE núm. 3437/04, relativa a causes de l’augment de la

sinistralitat laboral a Eivissa.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1528-1529.

RGE núm. 3438/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1520-1522.

RGE núm. 3439/04, relativa a conclusions de la reunió amb

associacions empresarials.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1527-1528.

RGE núm. 3440/04, relativa a factura farmacèutica.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1518-1519.

RGE núm. 3441/04, relativa a conferència anual

Employment Week 2004.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1519-1520.

RGE núm. 3460/04, relativa a Fundació balear contra la

violència de gènere.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1522-1523.

RGE núm. 3461/04, relativa a acord entre el Govern

central i els sindicats en matèria de millora de les

condicions laborals dels funcionaris.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1523-1524.

RGE núm. 3462/04, relativa a mesures de seguretat i

protecció a les platges i zones de bany de les Illes Balears.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1524-1525.

RGE núm. 3463/04, relativa a declaració de reserves

marines a Calvià.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1522.

RGE núm. 3464/04, relativa a mesures per fomentar la

comercialització de places hoteleres per Internet.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1524.

RGE núm. 3465/04, relativa a pla de qualitat de les aigües

de bany per a aquesta temporada turística.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1525.

RGE núm. 3468/04, relativa a noves aules a centres

concertats.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1525-1527.

RGE núm. 3598/04, relativa a la Setmana Internacional de

la Moda a M adrid (SIMM).

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1560-1561.

RGE núm. 3599/04, relativa a procediment de contractació

del projecte de soterrament del tren i estació intermodal.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1566-1567.

RGE núm. 3624/04, relativa a quota de preguntes orals al

ple.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1562-1563.

RGE núm. 3625/04, relativa a preguntes orals al ple.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1563-1564.

RGE núm. 3626/04, relativa a generalització del “tot

inclòs”.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1567-1569.

RGE núm. 3627/04, relativa a la carretera Eivissa-Sant

Antoni.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1559-1560.

RGE núm. 3634/04, relativa a equiparació del complement

de destinació dels funcionaris de les Illes Balears i els de

Canàries.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1565-1566.

RGE núm. 3636/04, relativa a avantatges del conveni

relatiu a les oficines que es mantenen a l’exterior.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1565.

RGE núm. 3637/04, relativa a aigües depurades per a

regadiu a l’illa de Menorca.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1569-1570.

RGE núm. 3638/04, relativa a presumpta falsificació

d’alAlegacions d’alguns ciutadans contra les autovies.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1558-1559.

RGE núm. 3639/04, relativa a actuacions per millorar la

seguretat laboral a Eivissa i Formentera.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1564-1565.

RGE núm. 3884/04, relativa a declaracions del director

general de Política Lingüística quant a subvencions.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1608-1609.

RGE núm. 3890/04, relativa a nombre de facultatius del

servei d’urgències de Can Misses.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1610-1611.

RGE núm. 3892/04, relativa a sistemes homologats de

qualitat de l’oferta complementària.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1603-1605.

RGE núm. 3893/04, relativa a crisi econòmica.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1605-1606.

RGE núm. 3894/04, relativa a solució de les dificultats

econòmiques.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1606-1607.

RGE núm. 3895/04, relativa a tensions acumulades.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1611-1612.

RGE núm. 3896/04, relativa a ajornament de l’entrada en

vigor de la LOCE.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1602-1603.

RGE núm. 3897/04, relativa a transport dels esportistes

fora de les seves illes de residència.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1607.
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RGE núm. 3898/04, relativa a rehabilitació de molins a

l’illa d’Eivissa.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1608.

RGE núm. 3899/04, relativa a seu de l’Escola Balear de

l’Administració Pública.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1612.

RGE núm. 3900/04, relativa al programa Un hivern a

Mallorca.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1603.

RGE núm. 3901/04, relativa a despeses de transport dels

esportistes entre illes.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1607-1608.

RGE núm. 5353/04, relativa a plantilles de professorat per

al curs 2004-2005.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1638-1639.

RGE núm. 5520/04, relativa a curs bàsic de policies locals

a Menorca i a Eivissa i Formentera.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1640-1641.

RGE núm. 5521/04, relativa a actuacions en el marc del Pla

Ibexport.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1641-1642.

RGE núm. 5522/04, relativa a inici del curs escolar 2004-

2005.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1640.

RGE núm. 5523/04, relativa a ajuts als municipis de la

Serra de Tramuntana.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1641.

RGE núm. 5524/04, relativa a negociació dels pressuposts

generals amb el tripartit de Catalunya.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1642-1643.

RGE núm. 5525/04, relativa a informe del Grup

Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats relatiu a

l’empobriment de la societat espanyola.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1642.

RGE núm. 5526/04, relativa a mesures de seguretat a les

obres de la nova autopista Palma-Llucmajor.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1643-1644.

RGE núm. 5532/04, relativa a conseqüències de

l’escurçament de la temporada turística.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1645-1646.

RGE núm. 5533/04, relativa a vulneració de la Llei de

transferències de benestar social als consells.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1646-1647.

RGE núm. 5534/04, relativa a increment del pagament dels

esportistes.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1647-1648.

RGE núm. 5531/04, relativa a nou pressupost del SOIB.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1674-1675.

RGE núm. 5837/04, relativa a gestions per tal que es pugui

continuar utilitzant s’Oberta de Muro.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1675.

RGE núm. 5539/04, relativa a funcionament de la targeta

bàsica.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1676.

RGE núm. 5800/04, relativa a subvencions per mal temps.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1679-1680.

RGE núm. 5815/04, relativa a expedient d’investigació per

l’accident del pont de la carretera de Llucmajor.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1681-1682.

RGE núm. 5816/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1677-1678.

RGE núm. 5817/04, relativa a aportacions del Govern a

l’organització de la conferència de presidents.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1682-1683.

RGE núm. 5818/04, relativa a recursos nàutics de la

Conselleria d’Interior.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1678-1679.

RGE núm. 5822/04, relativa a demolició de la casa i de

l’estudi d’enregistrament de Michel Cretu.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1680-1681.

RGE núm. 5838/04, relativa a ajuts per a les explotacions

agrícoles que deixin de regar.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1842-1843.

RGE núm. 5839/04, relativa a funcionament de la targeta

bàsica.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1843.

RGE núm. 5840/04, relativa a increment de la dotació

econòmica de l’abonament-guarderia.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1843.

RGE núm. 5841/04, relativa a primer setmanari

internacional d’innovació i turisme.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1674-1675.

RGE núm. 5842/04, relativa a noves campanyes de

promoció.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1676.

RGE núm. 5921/04, relativa a absència de la consellera de

Salut al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1851-1852.

RGE núm. 6242/04, relativa a assignació pressupostària als

centres educatius.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1844-1846.
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RGE núm. 6430/04, relativa a assignació pressupostària als

centres docents.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1846-1847.

RGE núm. 6441/04, relativa a accés als calaixos dels

funcionaris.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1849-1850.

RGE núm. 6442/04, relativa a lliurament de 600.000 euros

a l’administrador d’Idus de Comunicación.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1852-1853.

RGE núm. 6443/04, relativa a dotació econòmica

corresponent al mes de setembre.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1843-1844.

RGE núm. 644504, relativa a actuacions en matèria de

reserves marines.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1847.

RGE núm. 6446/04, relativa a programa per a pacients amb

deteriorament cognitiu.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1850.

RGE núm. 6447/04, relativa a desenvolupament del Pla de

qualitat d’aigües de bany.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1847-1848.

RGE núm. 6448/04, relativa a resultats del TAMIB per tal

de disminuir les convocatòries.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1850-1851.

RGE núm. 6449/04, relativa a actuacions de l’IBISEC.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1848.

RGE núm. 6450/04, relativa a posada en marxa de la

Plataforma de compres per part de l’ib-salut.

DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1848.

RGE núm. 6629/04, relativa a IES Josep Maria Quadrado.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1882-1883.

RGE núm. 6634/04, relativa a ordre de finançament dels

Serveis d’Orientació General.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1878-1879.

RGE núm. 6635/04, relativa a darrer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1886-1887.

RGE núm. 6636/04, relativa a relació existent entre plans.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1878-1879.

RGE núm. 6637/04, relativa a projectes finançats amb fons

de l’ecotaxa.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1883-1885.

RGE núm. 6643/04, relativa a freqüències per a les

emissions de la TV autonòmica de les Illes Balears, IB3.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1915.

RGE núm. 6644/04, relativa a moviment de passatgers al

Port de Ciutadella de Menorca.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1879-1880.

RGE núm. 6645/04, relativa a compliment del conveni

signat amb la Generalitat de Catalunya en relació amb la

reciprocitat de les emissions de les TV autonòmiques.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1914-1915.

RGE núm. 6646/04, relativa a evolució de les llistes

d’espera quirúrgiques.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1885.

RGE núm. 6647/04, relativa a millora de les demores

quirúrgiques als hospitals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1885-1886.

RGE núm. 6648/04, relativa a projectes als ports de

titularitat de la comunitat autònoma.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1880.

RGE núm. 6787/04, relativa a calabruixada.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1920-1921.

RGE núm. 6790/04, relativa a mèrits professionals dels

periodistes d’IB3.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1916.

RGE núm. 6791/04, relativa a convocatòria de borsins

d’interins.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1918-1919.

RGE núm. 6792/04, relativa a propostes a la Mesa de

Diàleg Social.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1922-1923.

RGE núm. 6793/04, relativa a delegats territorials d’IB3.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1917-1918.

RGE núm. 6794/04, relativa a expedient guardat als

calaixos violentats.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1924-1925.

RGE núm. 6796/04, relativa al programa Economèstics.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1919.

RGE núm. 6797/04, relativa a promoció turística a l’illa de

Menorca.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1924.

RGE núm. 6798/04, relativa a compliment amb la

declaració de serveis públic dels vols entre illes.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1921-1922.

RGE núm. 6799/04, relativa a programa de mediació

familiar.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1919-1920.

RGE núm. 6800/04, relativa a funcionament del punt

d’informació familiar.

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1920.
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RGE núm. 6795/04, relativa a previsions per al TAMIB per

als propers anys.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1959.

RGE núm. 6974/04, relativa a avaluació i millora de la

qualitat educativa.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1963-1964.

RGE núm. 6985/04, relativa a exposició pública del projecte

de carretera Eivissa-Sant Antoni.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1965-1966.

RGE núm. 6987/04, relativa a participació de les Illes

Balears a l’Eurorregió.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1966.

RGE núm. 6988/04, relativa a tercer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1961-1962.

RGE núm. 6991/04, relativa a quiròfans de Can Misses.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1959-1960.

RGE núm. 6992/04, relativa a viatge realitzat per una

delegació de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

a Xina.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1962-1963.

RGE núm. 6993/04, relativa a moviments de passatgers al

port de Sant Antoni d’Eivissa.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1960-1961.

RGE núm. 6996/04, relativa a campanya de lluita contra els

incendis d’aquest estiu passat.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1963.

RGE núm. 6997/04, relativa a facilitat de l’accés de

persones amb discapacitat a l’administració de la comunitat

autònoma.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1990-1991.

RGE núm. 7030/04, relativa a potenciació de la sobrassada

als EEUU.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2095-2096.

RGE núm. 7200/04, relativa a depuradora a Vila, Eivissa.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1996-1997.

RGE núm. 7205/04, relativa a Conferència de presidents.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1998-1999.

RGE núm. 7206/04, relativa a participació de les Illes

Balears a l’Eurorregió.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1999-2001.

RGE núm. 7207/04, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1991-1992.

RGE núm. 7208/04, relativa a Pla de desestacionalització

turística.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1992-1993.

RGE núm. 7210/04, relativa a IPC a prestacions i pensions

amb finançament mixt.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1995.

RGE núm. 7211/04, relativa a pisos de lloguer per a les

dones que han patit violència domèstica.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1995-1996.

RGE núm. 7213/04, relativa a Conferència de presidents

autonòmics.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1997-1998.

RGE núm. 7214/04, relativa a compliment dels

compromisos adquirits amb la Conselleria d’Edper part del

Ministeri d’Educació.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1993-1994.

RGE núm. 7215/04, relativa a valoració de la fira World

Travel Market.

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1994-1995.

RGE núm. 7212/04, relativa a promoció exterior del vi.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2094-2095.

RGE núm. 7518/04, relativa a congrés de la família.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2096-2097.

RGE núm. 8219/04, relativa a baixada del nombre d’afiliats

a la Seguretat Social.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2099-2100.

RGE núm. 8220/04, relativa a promoció turística.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2100-2101.

RGE núm. 8221/04, relativa a polítiques d’inserció laboral

per a dones maltractades.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2104-2105.

RGE núm. 8222/04, relativa a suspensió decretada pels

tribunals de les borses d’interins.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2101-2102.

RGE núm. 8223/04, relativa a II Congrés sobre la família.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2105-2106.

RGE núm. 8225/04, relativa a objectius dels convenis entre

la Conselleria de Salut i Consum i diverses entitats del

sector de l’hoteleria.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2097-2098.

RGE núm. 8224/04, relativa a implantació del nombre únic

d’atenció primària.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2103-2104.

RGE núm. 8226/04, relativa a consum de productes amb

denominació de qualitat a les Illes Balears.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2098.

RGE núm. 8227/04, relativa a situació del mercat alemany

davant el Congrés de l’Associació d’agències de viatge

alemanyes.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2102-2103.
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RGE núm. 8228/04, relativa a participació del conseller de

Medi Ambient al VII Congrés nacional de M edi Ambient.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2098-2099.

RGE núm. 8229/04, relativa a actuacions en el marc del

conveni entre el COFUC i IB3.

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2106.

RGE núm. 8634/04, relativa a tercer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2141-2142.

RGE núm. 8635/04, relativa a marca “Illes Balears”.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2142-2143.

RGE núm. 8637/04, relativa a pujada de sou a llocs de feina

ocupats per funcionaris.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2145-2147.

RGE núm. 8636/04, relativa a discriminació laboral per raó

de gènere a IB3.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2138-2139.

RGE núm. 8638/04, relativa a divulgació i difusió de la

normativa en matèria de pesca recreativa.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2139-2140.

RGE núm. 8639/04, relativa a construcció de quatre

dessaladores tal i com preveu el Pla Hidrològic Nacional

per a les Illes Balears.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2143.

RGE núm. 8640/04, relativa a inversions del M inisteri de

Medi Ambient al litoral de les Illes Balears.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2140-2141.

RGE núm. 8641/04, relativa a aplicació del programa

Ciutat Digital a Formentera.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2140.

RGE núm. 8642/04, relativa a iniciativa del Consell de

Menorca respecte dels habitatges turístics de vacances.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2147-2148.

RGE núm. 8643/04, relativa a situació del Pla director

sectorial de transports.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2144.

RGE núm. 8644/04, relativa a valoració del procés

d’avaluació dels coneixements de llengua catalana.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2144-2145.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1239/03, relativa a pacte autonòmic per la salut.

DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1239-1247.

RGE núm. 1934/03, relativa a foment de l’habitatge per a

joves.

DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1010-1018.

RGE núm. 1944/03, relativa a descomptes per a residents

extracomunitaris.

DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1049-1054.

RGE núm. 2925/03, relativa a gestió dels aeroports de les

Illes Balears.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1084-1092.

RGE núm. 3430/03, relativa a malalties cardíaques.

DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1124-1129.

RGE núm. 4449/03, relativa a parcs naturals.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1203-1206.

RGE núm. 4518/03, relativa a promoció turística als

mercats emergents.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182-1183.

RGE núm. 92/04, relativa a la creació d’una comissió

d’investigació sobre l’adquisició de la finca de Son Espases.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1275-1285.

RGE núm. 444/04, relativa a descompte de les tarifes

marítimes i aèries.

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1318-1324.

RGE núm. 762/04, relativa a centres de recursos per a

mares i pares.

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1357-1363.

RGE núm. 792/04, relativa a descomptes als treballadors

que no essent residents, es desplacen a Formentera des

d’Eivissa o viceversa, per motius laborals.

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1382-1388.

RGE núm. 1644/04, relativa a finançament de les Illes

Balears i equilibri de la balança fiscal.

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1421-1429.

RGE núm. 2385/04, relativa a abaratiment del transport

aeri a les Illes Balears.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1460-1468.

RGE núm. 2309/04, relativa a la insularitat en el marc de la

futura Constitució europea.

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1453-1460.

RGE núm. 785/04, relativa a política aeroportuària i

sostenibilitat.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1495-1505.

RGE núm. 2331/04, relativa a creació d’una comissió no

permanent sobre accidents de trànsit.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1657-1664.

RGE núm. 2632/04, relativa a la guerra d’Iraq.

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1505-1512.

RGE núm. 2682/04, relativa a negociacions del Govern de

l’Estat envers els fons europeus per a l’olivar.

DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1546-1553.
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RGE núm. 3204/04, relativa a inclusió de les Illes Balears a

la iniciativa comunitària INTERREG 3 A.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1578-1581.

RGE núm. 3123/04, relativa a potenciació d’un transport

colAlectiu de qualitat a les Illes Balears.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1581-1597.

RGE núm. 3477/04, relativa a cessament de l’Excma. Sra.

Catalina Cirer com a vocal del Consell d’Administració de

l’organisme Patrimonio Nacional.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1627-1631.

RGE núm. 3213/04, relativa a creació de matrícula única.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1664-1669.

RGE núm. 2865/04, relativa a competència deslleial per l’ús

del sòl rústic.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1690-1697.

RGE núm. 3590/04, relativa a parador nacional de turisme

a l’illa de Menorca.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1981-1985.

RGE núm. 3632/04, relativa a creació d’una ponència

d’estudi en el si de la Comissió de Turisme.

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1697-1702.

RGE núm. 3719/04, relativa a incompliment del termini

legal establert a la disposició addicional vintena de la Llei

48/2003, de règim econòmic i de prestació de serveis dels

ports d’interès general.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1896-1901.

RGE núm. 6934/04, relativa a criteris per a una reforma de

la legislació educativa.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2155-2166.

COMPAREIXENCES

De l’Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia per

tal de retre compte del compliment de la Proposició no de

llei RGE núm. 2009/03, relativa a suport a l’empresa

Majorica.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2175-2181.

PROPOSTES DE CREACIÓ DE COM ISSIONS

RGE núm. 100/04, relativa a proposta de creació d’una

comissió no permanent d’investigació, per tal de

determinar les possibles irregularitats derivades de la

decisió del Govern de les Illes Balears en relació amb el

trasllat de l’hospital de referència de les Illes Balears a la

finca de Son Espases.

DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1275-1285.

INFORMES

Informe de la Comissió de l’estatut dels Diputats sobre

règim d’incompatibilitat dels diputats.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1631-1632.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears

de l’exercici del 2003.

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1092-1093.

DIPUTATS

Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament de

les Illes Balears.

DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1170-1171.

Jurament o promesa de l’Hble. Sr. Diputat Andreu Plaza

i Crespí.

DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1558.

Jurament o promesa de l’Hble. Sra. Diputada Aina

Sebastiana Rado i Ferrando.

DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1638.

DESIGNACIONS DIVERSES

De representant del Parlament de les Illes Balears al

Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1911.

De representant del Parlament de les Illes Balears al

Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.

DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2175.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Declaració institucional contra els atemptats de l’11 de

març a Madrid.

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1134.

Declaració institucional sobre el procés de pau,

reconciliació i reconstrucció nacional a Burundi.

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1632.

Declaració institucional de suport al poble saharià.

DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1958.

Declaració institucional contra la violència cap a les dones.

DS núm. 45 (23 de novembre), pàg. 2088-2089.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRÍCIA (Grup Parlamentari

Socialista)
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1803.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2375-2377, 2382-2383, 2386

i 2388-2389.

InterpelAlacions

RGE núm. 5485/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tot inclòs, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1967-

1968 i 1973-1974.

Mocions

RGE núm. 7261/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reglament regulador de la modalitat del tot inclòs, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2115-2117 i 2122-2123.

Preguntes

RGE núm. 630/04, relativa a supervisió de la instalAlació de

l’estand, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1026 i 1027.

RGE núm. 1493/04, relativa a fira de Turisme de Berlín, DS

núm. 25 (23 de març), pàg. 1174 i 1175.

RGE núm. 2351/04, relativa a inici de la temporada

turística, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1333.

RGE núm. 2781/04, relativa a aportació econòmica

d’entitats bancàries a la Fundación para el Desarrollo

Sostenible, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1398.

RGE núm. 3892/04, relativa a sistemes homologats de

qualitat de l’oferta complementària, DS núm. 36 (15 de juny),

pàg. 1603 i 1604.

RGE núm. 5532/04, relativa a conseqüències de

l’escurçament de la temporada turística, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1645.

RGE núm. 6637/04, relativa a projectes finançats amb fons

de l’ecotaxa, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1883 i 1884.

RGE núm. 8220/04, relativa a promoció turística, DS núm.

46 (30 de novembre), pàg. 2100 i 2101.

RGE núm. 8635/04, relativa a marca “Illes Balears”, DS

núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2142 i 2143.

Proposicions no de llei

RGE núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descomptes als treballadors que, no essent residents,

es desplacen a Formentera des d’Eivissa o viceversa, per

motius laborals, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1382-1384,

1386-1387 i 1388.

Compareixences

De l’Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia, per

tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei

RGE núm. 2009/03, relativa a suport a l’empresa Majorica, DS

núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2175-2177 i 2179-2180.

ALBERDI I CASTELL, ROSA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1171.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1829-1830.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2250-2252, 2256-2257 i

2260-2261.

Mocions

RGE núm. 2422/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 30 (4

de maig), pàg. 1378-1379 i 1381-1382.

Preguntes

RGE núm. 6443/04, relativa a dotació econòmica

corresponent al mes de setembre, DS núm. 40 (19 d’octubre),

pàg. 1844.

RGE núm. 6635/04, relativa a darrer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents, DS núm. 41 (26

d’octubre), pàg. 1881.

RGE núm. 6988/04, relativa a tercer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents, DS núm. 43 (9 de

novembre), pàg. 1961 i 1962.

RGE núm. 8634/04, relativa a tercer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents, DS núm. 47 (14 de

desembre), pàg. 2141 i 2142.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3477/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cessament de l’Excma. Sra. Catalina Cirer, com a vocal del

Consell d’Administració de l’organisme Patrimonio Nacional,

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1630-1631.

RGE núm. 3213/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de matrícula única, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1664-1665 i 1668-1669.

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 4618/04, de creació del ColAlegi Oficial de Guies

Turístics de les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2168.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2232-2234, 2239,  2243 i

2245-2246.

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 4626/04, dels Grups Parlamentaris Popular i

Mixt, relativa a comercialització d’estades turístiques a

habitatges, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1909-1910.

InterpelAlacions

RGE núm. 1582/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1341-1343 i 1348-1349.

RGE núm. 3999/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1887-1889 i 1894.

Mocions
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RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l’oferta hotelera, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 976-978, 980-981 i 983.

RGE núm. 2638/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 31

(11 de maig), pàg. 1414-1415 i 1420.

RGE núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1975-1976 i 1980-1981.

Preguntes

RGE núm. 374/04, relativa a reconversió de la Platja de

Palma, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 945-946.

RGE núm. 1345/04, relativa a inversions amb l’excedent de

l’ecotaxa, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1172-1173.

RGE núm. 1492/04, relativa a efectes de la generalització

del “tot inclòs”, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1178 i 1179.

RGE núm. 1818/04, relativa a ajuts per palAliar

l’estacionalitat turística, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1255-

1256.

RGE núm. 2154/04, relativa a dades estadístiques de

Setmana Santa, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1330 i 1331.

RGE núm. 2622/04, relativa a ajudes a majoristes de

viatges, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1375 i 1376.

RGE núm. 2972/04, relativa a previsions de mercat de Gran

Bretanya, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1440.

RGE núm. 3439/04, relativa a conclusions de la reunió amb

associacions empresarials, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1527.

RGE núm. 3626/04, relativa a generalització del “tot

inclòs”, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1567-1568.

RGE núm. 3895/04, relativa a tensions acumulades, DS

núm. 36 (15 de juny), pàg. 1611.

RGE núm. 6636/04, relativa a relació existent entre plans,

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1878 i 1879.

RGE núm. 7208/04, relativa a Pla de desestacionalització

turística, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1992 i 1993.

RGE núm. 8219/04, relativa a baixada del nombre d’afiliats

a la Seguretat Social, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2099

i 2100.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció turística als mercats emergents, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1204-1205.

RGE núm. 3632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació d’una ponència d’estudi en el si de la

Comissió de Turisme, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg.

1697-1699 i 1701-1702.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/3 (6 d’octubre), pàg. 1747-1752 i

1772-1775.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2044-2047, 2054-2056 i 2063-2064.

InterpelAlacions

RGE núm. 1883/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1447-1449.

RGE núm. 5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2005-2006.

Mocions

RGE núm. 1510/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 26 (30

de març), pàg. 1234-1235.

RGE núm. 3226/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1540-1542.

RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2126-2128,

2132 i 2134. 

Preguntes

RGE núm. 1699/04, relativa a ajuts per palAliar els danys de

la calabruixada a Consell, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1210

i 1211.

RGE núm. 2973/04, relativa a plantilla de l’IB3, DS núm.

32 (18 de maig), pàg. 1434-1435.

RGE núm. 3438/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1520 i 1521.

RGE núm. 3624/04, relativa a quota de preguntes orals al

ple, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1562.

RGE núm. 3625/04, relativa a preguntes orals al ple, DS

núm. 35 (8 de juny), pàg. 1563.

RGE núm. 3893/04, relativa a crisi econòmica, DS núm. 36

(15 de juny), pàg. 1605.

RGE núm. 5816/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1677 i 1678.

RGE núm. 5817/04, relativa a aportacions del Govern a

l’organització de la conferència de presidents, DS núm. 38 (28

de setembre), pàg. 1682 i 1683.

RGE núm. 5921/04, relativa a absència de la consellera de

Salut al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional, DS núm.

40 (19 d’octubre), pàg. 1851 i 1852.

RGE núm. 6987/04, relativa a participació de les Illes

Balears a l’Eurorregió, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1966.

RGE núm. 7205/04, relativa a Conferència de presidents,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1998 i 1999.

RGE núm. 7206/04, relativa a participació de les Illes

Balears a l’Eurorregió, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg.

1999-2000.

Proposicions no de llei

RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’adquisició de

la finca Son Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1276-1278

i  1281-1283.
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RGE núm. 2632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la guerra d’Iraq, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1505-1506, 1510-1511 i 1512.

Propostes de creació de comissions

RGE núm. 100/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

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

creació d’una comissió no permanent d’investigació per tal de

determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió

del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de

l’hospital de referència de les Illes Balears a la finca Son

Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1276-1278 i  1281-1283.

BARCELÓ  I M ARTÍ, JOANA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1230 i 1231.

BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2406-2407.

Preguntes

RGE núm. 632/04, relativa a implantació del “mediador

familiar”, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1028.

RGE núm. 2798/04, relativa a objectius del Pla de qualitat

turística de les Illes Balears, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1395.

RGE núm. 3463/04, relativa a declaració de reserves

marines a Calvià, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1522.

RGE núm. 3900/04, relativa al programa Un hivern a

Mallorca, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1603.

RGE núm. 5839/04, relativa a funcionament de la targeta

bàsica, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1843.

RGE núm. 6446/04, relativa a programa per a pacients amb

deteriorament cognitiu, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1850.

RGE núm. 6647/04, relativa a millora de les demores

quirúrgiques als hospitals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1885.

RGE núm. 7211/04, relativa a pisos de lloguer per a les

dones que han patit violència domèstica, DS núm. 44 (16 de

novembre), pàg. 1995.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 48, fascicle 1 (21 de desembre),

pàg. 2187-2188, 2190-2191, 2195-2196 i 2199-2200.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2312-2313, 2319 i 2323.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2072-2074, 2078-2079 i 2086-2087.

InterpelAlacions

RGE núm. 2787/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni de carreteres entre el Govern de les Illes

Balears i el Govern central, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1612-1614 i 1620-1621.

Preguntes

RGE núm. 1075/04, relativa a energia solar, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1098 i 1099.

RGE núm. 2352/04, relativa a planta depuradora d’Eivissa,

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1331 i 1332.

RGE núm. 3627/04, relativa a la carretera Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1559 i 1560.

RGE núm. 5534/04, relativa a increment del pagament

mensual dels esportistes, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg.

1647 i 1648.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1934/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a foment de l’habitatge per a joves, DS

núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1013-1014.

RGE núm. 2331/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a creació d’una comissió no

permanent sobre accidents de trànsit, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1662.

RGE núm. 2865/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competència deslleial per l’ús del sòl rústic, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1695-1696.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2264, 2266 i 2267.

Mocions

RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la política lingüística, DS núm. 19 (3 de

febrer), pàg. 965-966 i 972-973.

Preguntes

RGE núm. 3211/04, relativa a alumnes amb necessitats

educatives especials, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1475-176.

RGE núm. 5533/04, relativa a vulneració de la Llei de

transferències de benestar social als consells, DS núm. 37 (21

de setembre), pàg. 1646.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6934/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris per a una reforma de la legislació educativa, DS núm.

47 (14 de desembre), pàg. 2157-2158 i 2161-2162.
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CALVO I SASTRE, AINA MARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm. 2411/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1406-1407 i 1412-1413.

Mocions

RGE núm. 1237/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla autonòmic de guarderies, DS núm. 24 (16 de

març), pàg. 1152-1153 i 1156-1157.

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1486-1487, 1489-1490 i 1494-1495.

Preguntes

RGE núm. 1342/04, relativa a escolarització segons el país

d’origen, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1139-1140.

RGE núm. 2419/04, relativa a informe del Consell

Consultiu, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1371 i 1372.

RGE núm. 2782/04, relativa a nous estudis a la UIB, DS

núm. 31 (11 de maig), pàg. 1400-1401.

RGE núm. 3210/04, relativa a escola de pares, DS núm. 33

(25 de maig), pàg. 1480.

InterpelAlacions

RGE núm. 294/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla autonòmic de guarderies, DS núm. 22 (24 de

febrer), pàg. 1069-1071 i 1075-1076.

Preguntes

RGE núm. 371/04, relativa a situació del professorat interí,

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 943-944.

RGE núm. 757/04, relativa a expedient informatiu incoat

contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina,

DS núm. 22 (24 de febrer)), pàg. 1059 i 1060.

RGE núm. 1076/04, relativa a mesures en matèria

lingüística, DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1104 i 1105.

Proposicions no de llei

RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centres de recursos per a mares i pares, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1357-1359 i 1362-1363.

CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1811-1812.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2326-2327; fascicle 4 (22 de

desembre), pàg. 2358-2359.

Preguntes

RGE núm. 1344/04, relativa a funcionament del programa

SITAR, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1134-1135.

RGE núm. 1697/04, relativa a condicionament dels camins

rurals, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1213.

RGE núm. 1816/04, relativa a estafes telefòniques, DS núm.

27 (6 d’abril), pàg. 1254.

RGE núm. 2350/04, relativa a desviament de Ferreries, DS

núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1336.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3590/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador nacional de turisme a l’illa de Menorca, DS núm. 43

(9 de novembre), pàg. 1984-1985.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2212-2213, 2218-2219 i

2222-2223.

Preguntes

RGE núm. 528/04, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 991.

RGE núm. 844/04, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1063.

RGE núm. 2151/04, relativa a increment de preus de vols

interinsulars, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1292-1293.

RGE núm. 6791/04, relativa a convocatòria de borsins

d’interins, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1918.

RGE núm. 7207/04, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1991 i 1992.

RGE núm. 8222/04, relativa a suspensió decretada pels

tribunals de les borses d’interins, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2101 i 2102.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1944/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a descomptes per a residents

extracomunitaris, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1051-1052.

RGE núm. 444/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descompte de les tarifes marítimes i aèries, DS núm.

28 (20 d’abril), pàg. 1319-1320 i 1323-1324.

RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

abaratiment del transport aeri a les Illes Balears, DS núm. 32

(18 de maig), pàg. 1465-1466.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1558.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2279-2280, 2284-2285 i

2289; fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2296.

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS

núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2017 i 2021-2022.
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DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2299-2301, 2304-2305 i

2307.

InterpelAlacions

RGE núm. 3289/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural Costa Nord, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 951-953 i 958.

RGE núm. 4448/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 21 (17

de febrer), pàg. 1032-1035 i 1040-1041.

RGE núm. 2785/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1529-1530 i

1535-1536.

RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1648-1650 i 1654-1656.

RGE núm. 3997/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1854-1856 i 1859-1861.

Mocions

RGE núm. 4655/03, relativa a serveis jurídics de la

comunitat autònoma, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1005-

1006 i 1009-1010.

RGE núm. 569/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural de Costa Nord, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1043-1045 i 1048-1049.

RGE núm. 996/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1119-1120 i 1123-1124.

RGE núm. 3738/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1622-1624 i

1626-1627.

RGE núm. 5941/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1862-1864 i 1868-1869.

RGE núm. 6700/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 42 (2 de

novembre), pàg. 1934-1936 i 1940-1941.

Preguntes

RGE núm. 372/04, relativa a l’equip ciclista Illes Balears,

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 944 i 945.

RGE núm. 373/04, relativa a impacte de la presència de

Michael Douglas, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 950 i 951.

RGE núm. 534/04, relativa a directora de RTV, DS núm. 20

(11 de febrer), pàg. 995.

RGE núm. 1074/04, relativa a complements d’insularitat per

als funcionaris, DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1107 i 1108.

RGE núm. 1343/04, relativa a complements d’insularitat per

als funcionaris, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1141.

RGE núm. 1494/04, relativa a adquisició de l’immoble de

Costa Nord, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182 i 1

RGE núm. 1495/04, relativa a adquisició de l’immoble de

Costa Nord, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1183 i 1184.

RGE núm. 1700/04, relativa a despeses i imposts derivats

de l’escriptura pública de compra-venda de Costa Nord, DS

núm. 26 (30 de març), pàg. 1219-1220.

RGE núm. 1841/04, relativa a funcions de la Sra. Maria

Umbert, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1259.

RGE núm. 2152/04, relativa a curs de direcció

d’emergències, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1299.

RGE núm. 2349/04, relativa a curs de direcció

d’emergències, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1340 i 1341.

RGE núm. 2621/04, relativa a cursos de gestió i direcció

d’emergències, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1376 i 1377.

RGE núm. 2784/04, relativa a curs de direcció

d’emergències, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1401 i 1402.

RGE núm. 2971/04, relativa a increment del pressupost de

la Conselleria d’Interior, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441-

1442.

RGE núm. 3208/04, relativa a diners per a Camariñas, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1483 i 1484.

RGE núm. 3209/04, relativa a presumpta sanció econòmica,

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1484 i 1485.

RGE núm. 3894/04, relativa a solució de les dificultats

econòmiques, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1606 i 1607.

RGE núm. 5818/04, relativa a recursos nàutics de la

Conselleria d’Interior, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1678

i 1679.

RGE núm. 6441/04, relativa a accés als calaixos dels

funcionaris, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1849.

RGE núm. 6442/04, relativa a lliurament de 600.000 euros

a l’administrador d’Idus de Comunicación, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1852 i 1853.

RGE núm. 6793/04, relativa a delegats territorials d’IB3,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1917.

RGE núm. 6794/04, relativa a expedient guardat als

calaixos violentats, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1924 i

1925.

RGE núm. 8637/04, relativa a pujada de sou a llocs de feina

ocupats per funcionaris, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2145 i 2146.

Intervencions per alAlusions

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1404 i 1405, en relació amb

la Pregunta RGE núm. 2792/04, relativa a previsions respecte

de la posada en funcionament de la Lototrot.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei
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RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2267-2268.

InterpelAlacions

RGE núm. 294/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla autonòmic de guarderies, DS núm. 22 (24 de

febrer), pàg. 1074-1075.

Mocions

RGE núm. 1237/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla autonòmic de guarderies, DS núm. 24 (16 de

març), pàg. 1155-1156.

Preguntes

RGE núm. 377/04, relativa a programa FIOP per a la

integració de discapacitats a la funció pública, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 947.

RGE núm. 521/04, relativa a posada en marxa del “bono-

guarderia”, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 993.

RGE núm. 1820/04, relativa a millora de les entitats

sociosanitàries sense ànim de lucre, DS núm. 27 (6 d’abril),

pàg. 1255.

RGE núm. 3460/04, relativa a Fundació balear contra la

violència de gènere, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1522 i 1523.

RGE núm. 5522/04, relativa a inici del curs escolar 2004-

2005, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1640.

RGE núm. 6997/04, relativa a facilitat de l’accés de

persones amb discapacitat a l’administració de la comunitat

autònoma, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1990 i 1991.

Proposicions no de llei

RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centres de recursos per a mares i pares, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1360-1361.

RGE núm. 3477/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cessament de l’Excma. Sra. Catalina Cirer, com a vocal del

Consell d’Administració de l’organisme Patrimonio Nacional,

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1628-1629 i 1631.

RGE núm. 3213/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de matrícula única, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1667-1668.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1803-1804.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2321-2322, 2323-2324 i

2327.

InterpelAlacions

RGE núm. 2787/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni de carreteres entre el Govern de les Illes

Balears i el Govern central, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1618-1619.

RGE núm. 3997/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1858-1859.

Mocions

RGE núm. 6700/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 42 (2 de

novembre), pàg. 1937-1938.

Preguntes

RGE núm. 518/04, relativa a catàleg de riscs i recursos, DS

núm. 20 (11 de febrer), pàg. 987.

RGE núm. 1349/04, relativa a evolució del preu de

l’habitatge, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1137.

RGE núm. 1485/04, relativa a accés a l’habitatge de

diferents colAlectius desfavorits, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1177.

RGE núm. 2356/04, relativa a actuacions del Pla de

carreteres, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1337.

RGE núm. 2357/04, relativa a acords a la Mesa de Diàleg

Social, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1338.

RGE núm. 2838/04, relativa a quantitat abonada en

concepte de productivitat als funcionaris, DS núm. 31 (11 de

maig), pàg. 1396.

RGE núm. 5837/04, relativa a gestions per tal que es pugui

continuar utilitzant s’Oberta de Muro, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1675.

RGE núm. 6648/04, relativa a projectes als ports de

titularitat de la comunitat autònoma, DS núm. 41 (26

d’octubre), pàg. 1880.

RGE núm. 6798/04, relativa a compliment amb la

declaració de servei públic dels vols entre illes, DS núm. 42 (2

de novembre), pàg. 1921.

RGE núm. 8643/04, relativa a situació del Pla director

sectorial de transports, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2144.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1934/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a foment de l’habitatge per a joves, DS

núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1014-1016, 1017 i 1018.

RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

abaratiment del transport aeri a les Illes Balears, DS núm. 32

(18 de maig), pàg. 1463-1464 i 1467.

RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1501-1503.

GARCÍA I QUEROL, CARME (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2204-2205 i 2208; fascicle 2

(21 de desembre), pàg. 2269-2270, 2272-2273, 2276-2277;

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2347-2349, 2351-2352 i

2355-2356.
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InterpelAlacions

RGE núm. 3366/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 996-998 i 1003-1004.

RGE núm. 425/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política laboral a les Illes Balears, DS

núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1264-1265.

RGE núm. 6641/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2107-2109 i 2112-2114.

RGE núm. 5819/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2148-2149 i 2153-2154.

Mocions

RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1077-1078 i 1082-

1083.

RGE núm. 2025/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a nou impuls a les polítiques laborals a les

Illes Balears, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1354-1356.

Preguntes

RGE núm. 2153/04, relativa a Pla pilot d’ocupació a

Ciutadella, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1291.

RGE núm. 3441/04, relativa a conferència anual

Employment Week 2004, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1519

i 1520.

RGE núm. 5531/04, relativa a nou pressupost del SOIB, DS

núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1674-1675.

RGE núm. 5815/04, relativa a expedient d’investigació per

l’accident del pont de la carretera de Llucmajor, DS núm. 38

(28 de setembre), pàg. 1681 i 1682.

RGE núm. 6634/04, relativa a ordre de finançament dels

Serveis d’Orientació General, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1886 i 1887.

RGE núm. 6792/04, relativa a propostes a la Mesa de

Diàleg Social, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1922 i 1923.

RGE núm. 8221/04, relativa a polítiques d’inserció laboral

per a dones maltractades, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg.

2104.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2332-2334, 2335, 2340-2341,

2344-2345 i 2346.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 5578/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, RGE núm. 5639/04, del Grup Parlamentari

Socialista i RGE núm. 5751/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE núm. 4232/04,

sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1944-1945 i 1952.

InterpelAlacions

RGE núm. 1701/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1300-1302 i 1306.

RGE núm. 1702/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 35 (8 de juny),

pàg. 1570-1571, 1576-1577 i 1578.

RGE núm. 5172/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris i sociosanitaris, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg.

1930-1931.

Mocions

RGE núm. 7149/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2014-2015.

Preguntes

RGE núm. 3440/04, relativa a factura farmacèutica, DS

núm. 34 (1 de juny), pàg. 1518 i 1519.

RGE núm. 6991/04, relativa a quiròfans a Can Misses, DS

núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1959 i 1960.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3430/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a malalties cardíaques, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1125-1126 i 1129.

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1244-1245.

GORNÉS I HACH ERO , JO SEP SIM Ó  (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2258-2260 i 2261.

InterpelAlacions

RGE núm. 2411/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1411-1412.

Mocions

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1493-1494.

Preguntes

RGE núm. 1091/04, relativa a futur institut d’ensenyament

secundari Josep Maria Quadrado, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1100.

RGE núm. 1347/04, relativa a previsions de la Conselleria

de Salut i Consum respecte de l’illa de Menorca, DS núm. 24

(16 de març), pàg. 1136 i 1137.

RGE núm. 1488/04, relativa a l’institut Ramon Llull, DS

núm. 25 (23 de març), pàg. 1178.

RGE núm. 2615/04, relativa a cànon exigit per la UE

respecte del préstec de llibres a les biblioteques, DS núm. 30 (4

de maig), pàg. 1370-1371.
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RGE núm. 3219/04, relativa a actuacions a l’illa de

Menorca en el marc del Pla d’infraestructures sanitàries, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1478.

RGE núm. 3901/04, relativa a despeses de transport dels

esportistes entre illes, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1607.

RGE núm. 6449/04, relativa a actuacions de l’IBISEC, DS

núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1848.

RGE núm. 7214/04, relativa a compliment dels

compromisos adquirits amb la Conselleria d’Educació per part

del Ministeri d’Educació, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg.

1993 i 1994.

GUASCH I DÍAZ, DIEGO (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 378/04, relativa a actuacions en el programa

Ciutats Digitals, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 948.

RGE núm. 2353/04, relativa a actuacions per prevenir l’atur

de llarga durada, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1332.

RGE núm. 2796/04, relativa a la creació de l’Escola de

Comerç, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1395.

RGE núm. 3461/04, relativa a acord entre el Govern central

i els sindicats en matèria de millora de les condicions laborals

dels funcionaris, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1523.

RGE núm. 3636/04, relativa a avantatges del conveni relatiu

a les oficines que es mantenen a l’exterior, DS núm. 35 (8 de

juny), pàg. 1565.

RGE núm. 3897/04, relativa a transport dels esportistes fora

de les seves illes de residència, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1607.

RGE núm. 5521/04, relativa a actuacions en el marc del Pla

Ibexport, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1641.

RGE núm. 6993/04, relativa a moviments de passatgers al

port de Sant Antoni d’Eivissa, DS núm. 43 (9 de novembre),

pàg. 1960.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/3 (6 d’octubre), pàg. 1785-1788.

Projectes de llei

RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 48, fascicle 1 (21 de desembre),

pàg. 2189-2190, 2191-2192, 2196-2198 i 2200-2001.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2059-2061 i 2064-2065.

InterpelAlacions

RGE núm. 424/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1115-1116.

RGE núm. 524/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 24 (16

de març), pàg. 1148-1149.

RGE núm. 1883/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1449-1450.

RGE núm. 2632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la guerra d’Iraq, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1508-1510 i 1511-1512.

RGE núm. 5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2007.

Mocions

RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l’oferta hotelera, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 982.

RGE núm. 1510/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 26 (30

de març), pàg. 1235-1237 i 1238-1239.

RGE núm. 1893/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 28 (20 d’abril),

pàg. 1309-1311.

RGE núm. 3226/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1539-1540, 1542 i

1546.

RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2128-2130.

Proposicions no de llei

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1247.

RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’adquisició de

la finca Son Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1283 i 1284.

RGE núm. 1644/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a finançament de les Illes Balears i

equilibri de la balança fiscal, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1422-1424 i 1428.

RGE núm. 6934/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris per a una reforma de la legislació educativa, DS núm.

47 (14 de desembre), pàg. 2156-2157, 2165 i 2166.

Propostes de creació de comissions

RGE núm. 100/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

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

creació d’una comissió no permanent d’investigació per tal de

determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió

del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de

l’hospital de referència de les Illes Balears a la finca Son

Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1283 i 1284.

Qüestions d'ordre

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1084, en relació a la

pregunta RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears.
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JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1812-1813.

Projectes de llei

RGE núm. 4618/04, de creació del ColAlegi Oficial de Guies

Turístics de les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2168-2169.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2221-2222 i 2223-2224;

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2306-2307 i 2308.

Mocions

RGE núm. 4655/03, relativa a serveis jurídics de la

comunitat autònoma, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1008-

1009.

Preguntes

RGE núm. 633/04, relativa a implantació de sistemes de

qualitat a la indústria de les Illes Balears, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1028.

RGE núm. 1088/04, relativa a construcció d’un nou centre

de salut a Vila, DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1102 i 1103.

RGE núm. 1348/04, relativa a aplicació de la legislació

europea sobre accidents majors en instalAlacions de risc químic,

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1138.

RGE núm. 2243/04, relativa a descontaminació de l’aqüífer

de Santa Gertrudis a l’illa d’Eivissa, DS núm. 28 (20 d’abril),

pàg. 1295.

RGE núm. 3223/04, relativa a Pla d’emergències del port

d’Eivissa, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1479.

RGE núm. 3634/04, relativa a equiparació del complement

de destinació dels funcionaris de les Illes Balears i els de

Canàries, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1566.

RGE núm. 6799/04, relativa a programa de mediació

familiar, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1919.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 22

(24 de febrer), pàg. 1089-1091.

RGE núm. 2309/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la insularitat en el marc de la futura Comissió europea, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1453-1454 i 1459-1460.

RGE núm. 3204/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a inclusió de les Illes Balears a la iniciativa comunitària

INTERREG 3 A, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1578-1579 i

1581.

LÓPEZ I OLEO, MARIA ANNA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2264-2265.

Preguntes

RGE núm. 1706/04, relativa a nou hospital de Menorca, DS

núm. 26 (30 de març), pàg. 1212.

RGE núm. 1823/04, relativa a finançament de les activitats

per a l’ensenyament, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1252.

RGE núm. 3218/04, relativa a constitució per part del

Consell de Menorca del consorci de recursos sociosanitaris i

assistencials amb el Govern, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1476.

RGE núm. 3896/04, relativa a ajornament de l’entrada en

vigor de la LOCE, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1602.

RGE núm. 5840/04, relativa a increment de la dotació

econòmica de l’abonament-guarderia, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1843.

RGE núm. 6800/04, relativa a funcionament del punt

d’informació familiar, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1920.

MARÍ I TUR, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2241-2242, 2243-2244 i

2246-2247.

InterpelAlacions

RGE núm. 1582/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1347-1348.

RGE núm. 3999/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1893-1894.

Mocions

RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l’oferta hotelera, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 980 i 983.

RGE núm. 2638/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 31

(11 de maig), pàg. 1418-1420.

RGE núm. 5941/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1867-1868.

RGE núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1977.

Preguntes

RGE núm. 1486/04, relativa a valoracions del mercat

turístic alemany, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1174.

RGE núm. 1819/04, relativa a previsions d’ocupació

turística, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1251.

RGE núm. 2977/04, relativa a pressupost que es destinarà

a actuacions del Pla de qualitat turística de les Illes Balears, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1437.

RGE núm. 3464/04, relativa a mesures per fomentar la

comercialització de places hoteleres per Internet, DS núm. 34

(1 de juny), pàg. 1524.

RGE núm. 5842/04, relativa a noves campanyes de

promoció, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1676.
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RGE núm. 7215/04, relativa a la valoració de la fira World

Travel Market, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1994.

RGE núm. 8227/04, relativa a situació del mercat alemany

davant el congrés de l’Associació d’agències de viatge

alemanyes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2102-2103.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció turística als mercats emergents, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1203-1204 i 1205.

RGE núm. 3632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació d’una ponència d’estudi en el si de la

Comissió de Turisme, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1701.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 1089/04, relativa a l’institut d’ensenyament

secundari de Sant Llorenç de Balàfia a Eivissa, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1100.

RGE núm. 1487/04, relativa a cessió de la propietat del

castellum romà de Formentera al Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1176-1177.

RGE núm. 2617/04, relativa a monogràfic a l’escriptor

eivissenc Enrique Fajarnés Cardona, DS núm. 30 (4 de maig),

pàg. 1369-1370.

RGE núm. 2793/04, relativa a rehabilitació de l’església de

Sant Francesc de s’Estany a Eivissa, DS núm. 31 (11 de maig),

pàg. 1396.

RGE núm. 3222/04, relativa a parador de turisme d’Eivissa,

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1478-1479.

RGE núm. 3898/04, relativa a rehabilitació de molins a

l’illa d’Eivissa, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1608.

RGE núm. 7212/04, relativa a promoció del vi, DS núm. 46

(30 de novembre), pàg. 2094.

InterpelAlacions

RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1654.

Mocions

RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la política lingüística, DS núm. 19 (3 de

febrer), pàg. 974-975.

M ASCARÓ I M ELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1796-1797 i

1828-1829.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2202-2204 i 2207; fascicle 4

(22 de desembre), pàg. 2331-2332, 2335, 2339-2340, 2344 i

2345-2346; fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2392, 2397-2398,

2402 i 2404-2405.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 5578/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, RGE núm. 5639/04, del Grup Parlamentari

Socialista i RGE núm. 5751/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE núm. 4232/04,

sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1946-1947, 1952-1953 i

1955.

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2041-2044, 2053-2054 i 2062-2063.

InterpelAlacions

RGE núm. 3366/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1002.

RGE núm. 4448/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 21 (17

de febrer), pàg. 1038-1039.

RGE núm. 646/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1189-1190.

RGE núm. 1701/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1304-1305.

RGE núm. 5172/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris i sociosanitaris, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg.

1930.

RGE núm. 5819/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2151-2152.

Mocions

RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1080.

RGE núm. 1721/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg.

1271-1272.

RGE núm. 2422/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 30 (4

de maig), pàg. 1379.

RGE núm. 7149/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2011-2012.

Preguntes

RGE núm. 845/04, relativa a professorat del CP Maria

Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm. 22 (24 de febrer)),

pàg. 1058 i 1059.

RGE núm. 1082/04, relativa al colAlegi públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1101.

RGE núm. 1509/04, relativa a revista escolar del CP

Melcior Rosselló Simonet, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1216.

RGE núm. 7518/04, relativa a congrés de la família, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2096 i 2097.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 3430/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a malalties cardíaques, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1126-1127.

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1242-1244 i 1247.

RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’adquisició de

la finca Son Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1279-1280.

RGE núm. 2309/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la insularitat en el marc de la futura Comissió europea, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1454-1456.

Propostes de creació de comissions

RGE núm. 100/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

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

creació d’una comissió no permanent d’investigació per tal de

determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió

del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de

l’hospital de referència de les Illes Balears a la finca Son

Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1279-1280.

MAYANS I SERRA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2366-2368.

InterpelAlacions

RGE núm. 3212/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al sector de producció lletera, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1687-1688.

Mocions

RGE núm. 6061/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla de viabilitat del sector lleter, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1869-1871 i 1873-1874.

Preguntes

RGE núm. 519/04, relativa a mesures per eliminar el mal de

la llengua blava, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 988.

RGE núm. 847/04, relativa a manteniment dels ajuts per a

cultius de fruits secs, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064.

RGE núm. 2618/04, relativa a accions formatives en

matèria de pesca, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1370.

RGE núm. 6445/04, relativa a actuacions en matèria de

reserves marines, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1847.

RGE núm. 8641/04, relativa a aplicació del programa Ciutat

Digital a Formentera, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2140.

Proposicions no de llei

RGE núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descomptes als treballadors que, no essent residents,

es desplacen a Formentera des d’Eivissa o viceversa, per

motius laborals, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1384-1385 i

1387.

RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a negociacions del Govern de l’Estat envers els fons europeus

per a l’olivar, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1547-1548 i 1551-

1552.

MOLINA I FRESNEDO, FRANCESC (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1170.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2390.

Preguntes

RGE núm. 1706/04, relativa a valoració dels serveis

d’informació juvenil, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1211.

RGE núm. 1822/04, relativa a baixada de l’ocupació entre

els joves, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1290.

RGE núm. 2614/04, relativa a desenvolupament d’Agendes

Locals 21, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1368.

RGE núm. 2976/04, relativa a rescat del contenidor

d’hidrogen del vaixell “Lucia B”, DS núm. 32 (18 de maig),

pàg. 1438.

RGE núm. 3462/04, relativa a mesures de seguretat i

protecció a les platges i zones de bany de les Illes Balears, DS

núm. 34 (1 de juny), pàg. 1524.

RGE núm. 5520/04, relativa a curs bàsic de policies locals

a Menorca i a Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1640.

RGE núm. 6992/04, relativa a viatge realitzat per una

delegació de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a

Xina, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1962.

RGE núm. 8228/04, relativa a participació del conseller de

Medi Ambient al VII Congrés nacional de Medi Ambient, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2098 i 2099.

RGE núm. 8640/04, relativa a inversions del Ministeri de

Medi Ambient al litoral de les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de

desembre), pàg. 2140.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari

Mixt)

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS

núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2018-2019.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a negociacions del Govern de l’Estat envers els fons europeus

per a l’olivar, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1548.

RGE núm. 2331/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a creació d’una comissió no

permanent sobre accidents de trànsit, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1660-1661.

M UNAR I CARDELL , MIQUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1798.

Esmenes a la totalitat
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RGE núm. 5578/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, RGE núm. 5639/04, del Grup Parlamentari

Socialista i RGE núm. 5751/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE núm. 4232/04,

sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1954 i 1955.

InterpelAlacions

RGE núm. 646/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1190-1191.

RGE núm. 1701/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1305-1306.

RGE núm. 1702/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 35 (8 de juny),

pàg. 1575-1576.

RGE núm. 5172/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris i sociosanitaris, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg.

1931-1932.

Mocions

RGE núm. 1721/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg.

1272-1273 i 1275.

RGE núm. 2422/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 30 (4

de maig), pàg. 1379-1381.

RGE núm. 7149/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2012-2013 i

2015.

Preguntes

RGE núm. 378/04, relativa a programa FIOP per a la

integració de discapacitats a la funció pública, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 948.

RGE núm. 522/04, relativa a unitat de fecundació in vitro

a l’hospital Son Dureta, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 994.

RGE núm. 635/04, relativa a transport sanitari terrestre, DS

núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1032.

RGE núm. 1821/04, relativa a assistència a les urgències de

l’hospital de Son Dureta, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1257.

RGE núm. 2239/04, relativa a unitats específiques

quirúrgiques creades als hospitals concertats, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1296.

RGE núm. 6450/04, relativa a posada en marxa de la

Plataforma de compres per part de l’ib-salut, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1848.

RGE núm. 6646/04, relativa a evolució de les llistes

d’espera quirúrgiques, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1885.

RGE núm. 8224/04, relativa a implantació del nombre únic

d’atenció primària, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2103.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3430/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a malalties cardíaques, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1128-1129.

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1239-1240 i 1246-1247.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari Mixt)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/2 (6 d’octubre), pàg. 1722-1726 i

1730-1732.

InterpelAlacions

RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1230.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1794-1795,

1800-1801, 1809-1811, 1817-1818, 1825-1826 i 1834.

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 4626/04, dels Grups Parlamentaris Popular i

Mixt, relativa a comercialització d’estades turístiques a

habitatges, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1901-1903 i 1910-

1911.

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS

núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2016-2017.

Mocions

RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la política lingüística, DS núm. 19 (3 de

febrer), pàg. 962-963 i 970.

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1491.

RGE núm. 3226/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1542-1544.

RGE núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1977-1978.

RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2130-2131.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 22

(24 de febrer), pàg. 1086.

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1240-1242.

RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

abaratiment del transport aeri a les Illes Balears, DS núm. 32

(18 de maig), pàg. 1460-1461, 1466-1467 i 1468.

RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1499-1500.

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d’un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1585.
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RGE núm. 2865/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competència deslleial per l’ús del sòl rústic, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1690-1691 i 1696-1697.

RGE núm. 3719/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incompliment del termini legal establert a la disposició

addicional vintena de la Llei 28/2003, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d’interès general, DS núm. 41

(26 d’octubre), pàg. 1887-1898.

RGE núm. 3590/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador nacional de turisme a l’illa de Menorca, DS núm. 43

(9 de novembre), pàg. 1983.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1824-1825.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2384-2385, 2386-2387 i

2389.

InterpelAlacions

RGE núm. 3289/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural Costa Nord, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 957.

RGE núm. 2785/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1534-1535.

RGE núm. 5485/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tot inclòs, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1972-

1973.

Mocions

RGE núm. 569/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural de Costa Nord, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1047-1048.

RGE núm. 3738/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.  1625-1626.

RGE núm. 7261/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reglament regulador de la modalitat del tot inclòs, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2117-2119 i 2123.

Preguntes

RGE núm. 636/04, relativa a campanya contra la

processionària del pi, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1029.

RGE núm. 848/04, relativa a gasoducte entre les Illes

Balears i la Península, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064.

RGE núm. 2242/04, relativa a actuacions per evitar l’ús de

verí als vedats de caça, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1294 i

1295.

RGE núm. 2616/04, relativa a convocatòria de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb les

negociacions a la UE respecte del sector de l’olivar, DS núm.

30 (4 de maig), pàg. 1369.

RGE núm. 2979/04, relativa a actuacions de la Conselleria

de Comerç, Indústria i Energia a les oficines comercials

d’Estats Units, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1474.

RGE núm. 6796/04, relativa al programa Economèstics, DS

núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1919.

RGE núm. 8638/04, relativa a divulgació i difusió de la

normativa en matèria de pesca recreativa, DS núm. 47 (14 de

desembre), pàg. 2139.

Proposicions no de llei

RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’adquisició de

la finca Son Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1280-1281

i 1283.

RGE núm. 2331/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a creació d’una comissió no

permanent sobre accidents de trànsit, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1659-1660.

Propostes de creació de comissions

RGE núm. 100/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

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

creació d’una comissió no permanent d’investigació per tal de

determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió

del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de

l’hospital de referència de les Illes Balears a la finca Son

Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1280-1281 i 1283.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2399-2401 i 2403-2404.

InterpelAlacions

RGE núm. 4448/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 21 (17

de febrer), pàg. 1039-1040.

Mocions

RGE núm. 996/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1122-1123.

Preguntes

RGE núm. 1489/04, relativa a incident del tren Palma-

Manacor de dia 12 de març, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1175-1176.

RGE núm. 1705/04, relativa a informació sobre la

provisionalitat de l’obra del tren de Manacor, DS núm. 26 (30

de març), pàg. 1214-1215.

PROHENS I VICENS, ANDREU (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 1087/04, relativa a conveni per desenvolupar

actuacions en matèria forestal, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1099.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2004 29

 

RGE núm. 2794/04, relativa a suport de la Conselleria de

Turisme als municipis de les Illes Balears, DS núm. 31 (11 de

maig), pàg. 1394.

RGE núm. 5838/04, relativa a ajuts per a les explotacions

agrícoles que deixin de regar, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg.

1842.

RGE núm. 8226/04, relativa a consum de productes amb

denominació de qualitat de les Illes Balears, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2098.

PUCHE I CASTILLEJO, EDUARDO (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1171.

Preguntes

RGE núm. 1710/04, relativa a celebració a Mallorca de

l’eliminatòria de la Copa Davis de tennis, DS núm. 26 (30 de

març), pàg. 1212-1213.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2865/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competència deslleial per l’ús del sòl rústic, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1691-1692.

Q U ET G LA S I R O SA N ES, FR A N C E SC  (G rup

Parlamentari Socialista)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1815-1817,

1832 i 1833.

InterpelAlacions

RGE núm. 524/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 24 (16

de març), pàg. 1147-1148.

RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1221-1222 i 1227-1228.

Mocions

RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l’oferta hotelera, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 982.

RGE núm. 1893/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 28 (20 d’abril),

pàg. 1308-1309, 1313-1314, 1316-1317 i 1318.

Preguntes

RGE núm. 526/04, relativa a promoció d’habitatges, DS

núm. 20 (11 de febrer), pàg. 989.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 22

(24 de febrer), pàg. 1084-1085 i 1091-1092.

Qüestions d'ordre

DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1084, en relació a la

pregunta RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears.

RADO I FERRANDO, AINA SEBASTIANA (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg.

1638.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1797-1798.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2405-2406.

Preguntes

RGE núm. 8636/04, relativa a discriminació laboral per raó

de gènere a IB3, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2138 i

2139.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1795-1796,

1799-1800, 1811, 1818 i 1836.

Projectes de llei

RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2169-2170 i 2172.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2201-2202 i 2207; fascicle 2

(21 de desembre), pàg. 2230-2231, 2237-2238, 2242, 2244,

2269, 2272 i 2275-2276; fascicle 4 (22 de desembre), pàg.

2330-2331, 2335, 2338-2339, 2343-2344, 2345.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2039-2041, 2052-2053 i 2061-2062.

InterpelAlacions

RGE núm. 3289/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural Costa Nord, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 955-956.

RGE núm. 646/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1188-1189.

RGE núm. 1701/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1304.

RGE núm. 2785/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel
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Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1533.

RGE núm. 1702/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 35 (8 de juny),

pàg. 1573-1574.

RGE núm. 3212/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al sector de producció lletera, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1686.

RGE núm. 3997/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1857.

RGE núm. 3999/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1891-1892.

RGE núm. 5172/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris i sociosanitaris, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg.

1926-1927 i 1932-1933.

RGE núm. 6641/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2110-2111.

Mocions

RGE núm. 4655/03, relativa a serveis jurídics de la

comunitat autònoma, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1007.

RGE núm. 569/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural de Costa Nord, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1045-1046.

RGE núm. 1721/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg.

1270-1271.

RGE núm. 2422/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 30 (4

de maig), pàg. 1381.

RGE núm. 3738/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1624-1625.

RGE núm. 6061/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla de viabilitat del sector lleter, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1872.

RGE núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1978-1979.

RGE núm. 7149/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2010-2011 i

2015.

RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2125-2126.

Preguntes

RGE núm. 622/04, relativa a destitució del gerent de Son

Dureta, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1023 i 1024.

RGE núm. 1094/04, relativa a declaracions de la ministra

d’Administracions Públiques, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1103 i 1104.

RGE núm. 1365/04, relativa a manifest de “Basta Ya”, DS

núm. 24 (16 de març), pàg. 1138 i 1139.

RGE núm. 1688/04, relativa a motius de la supressió de

l’editorial d’una revista escolar, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1217-1218.

RGE núm. 1808/04, relativa a retirada del projecte

d’autovia Eivissa-Sant Antoni, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg.

1257 i 1258.

RGE núm. 2016/04, relativa a preparació davant la

pneumònia asiàtica, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1296-1297.

RGE núm. 2347/04, relativa a tarifes de les barques de

Formentera, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1338 i 1339.

RGE núm. 3200/04, relativa a autopista a l’aeroport

d’Eivissa, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1481-1482.

RGE núm. 3437/04, relativa a causes de l’augment de la

sinistralitat laboral a Eivissa, DS núm. 34 (1 de juny), pàg.

1528 i 1529.

RGE núm. 3890/04, relativa a nombre de facultatius del

servei d’urgències de Can Misses, DS núm. 36 (15 de juny),

pàg. 1610.

RGE núm. 5822/04, relativa a demolició de la casa i de

l’estudi d’enregistrament de Michel Cretu, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1680 i 1681.

RGE núm. 6430/04, relativa a assignació pressupostària als

centres docents, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1846.

RGE núm. 6790/04, relativa a mèrits professionals dels

periodistes d’IB3, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1016.

RGE núm. 6985/04, relativa a exposició pública del

projecte de carretera Eivissa-Sant Antoni, DS núm. 43 (9 de

novembre), pàg. 1965.

RGE núm. 7200/04, relativa a depuradora a Vila, Eivissa,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1996.

RGE núm. 8223/04, relativa a II congrés sobre la família,

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2105 i 2106.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1934/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a foment de l’habitatge per a joves, DS

núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1012-1013.

RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 22

(24 de febrer), pàg. 1086-1088.

RGE núm. 3430/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a malalties cardíaques, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1126.

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1245-1246.

RGE núm. 444/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descompte de les tarifes marítimes i aèries, DS núm.

28 (20 d’abril), pàg. 1322.

RGE núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descomptes als treballadors que, no essent residents,

es desplacen a Formentera des d’Eivissa o viceversa, per

motius laborals, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1385-1386.

RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

abaratiment del transport aeri a les Illes Balears, DS núm. 32

(18 de maig), pàg. 1464-1465.
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RGE núm. 2632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la guerra d’Iraq, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1506-1507.

RGE núm. 3719/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incompliment del termini legal establert a la disposició

addicional vintena de la Llei 28/2003, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d’interès general, DS núm. 41

(26 d’octubre), pàg. 1898-1899.

RIUDAVETS I FLORIT , EDUARD (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1807-1809.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2249-2250, 2256, 2260,

2263-2264 i 2265-2266; fascicle 3 (21 de desembre), pàg.

2298-2299, 2303-2304 i 2307; fascicle 4 (22 de desembre),

pàg. 2356 i 2357.

InterpelAlacions

RGE núm. 294/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla autonòmic de guarderies, DS núm. 22 (24 de

febrer), pàg. 1073-1074.

RGE núm. 2411/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1410-1411.

RGE núm. 3997/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1858.

RGE núm. 6641/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2111-2112.

Mocions

RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la política lingüística, DS núm. 19 (3 de

febrer), pàg. 960-962, 969-970 i 975-976.

RGE núm. 1237/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla autonòmic de guarderies, DS núm. 24 (16 de

març), pàg. 1153-1154.

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1492-1493.

RGE núm. 6700/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 42 (2 de

novembre), pàg. 1939-1940.

Preguntes

RGE núm. 361/04, relativa a substitucions a les baixes del

professorat, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 942-943.

RGE núm. 1269/04, relativa a darrera edició de FITUR, DS

núm. 25 (23 de març), pàg. 1171-1172.

RGE núm. 1496/04, relativa a escola d’estiu per a

ensenyants, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1179 i 1180.

RGE núm. 2317/04, relativa a variant de Ferreries, DS núm.

29 (27 d’abril), pàg. 1334 i 1335.

RGE núm. 2612/04, relativa a decret d’admissió d’alumnes,

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1372 i 1373.

RGE núm. 3468/04, relativa a noves aules a centres

concertats, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1525 i 1526.

RGE núm. 3884/04, relativa a declaracions del director

general de Política Lingüística quant a subvencions, DS núm.

36 (15 de juny), pàg. 1609.

RGE núm. 5353/04, relativa a plantilles de professorat per

al curs 2004-2005, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1638 i

1639.

RGE núm. 6242/04, relativa a assignació pressupostària als

centres educatius, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1844 i

1845.

RGE núm. 6629/04, relativa a IES Josep Maria Quadrado,

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1882 i 1883.

RGE núm. 6974/04, relativa a avaluació i millora de la

qualitat educativa, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1963 i

1964.

RGE núm. 8644/04, relativa a valoració del procés

d’avaluació dels coneixements de llengua catalana, DS núm. 47

(14 de desembre), pàg. 2144 i 2145.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1944/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a descomptes per a residents

extracomunitaris, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1050-1051.

RGE núm. 444/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descompte de les tarifes marítimes i aèries, DS núm.

28 (20 d’abril), pàg. 1320-1321.

RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centres de recursos per a mares i pares, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1359-1360.

RGE núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descomptes als treballadors que, no essent residents,

es desplacen a Formentera des d’Eivissa o viceversa, per

motius laborals, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1386.

RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

abaratiment del transport aeri a les Illes Balears, DS núm. 32

(18 de maig), pàg. 1461-1462.

RGE núm. 3213/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de matrícula única, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1665-1667.

RGE núm. 3719/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incompliment del termini legal establert a la disposició

addicional vintena de la Llei 28/2003, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d’interès general, DS núm. 41

(26 d’octubre), pàg. 1899.

RGE núm. 3590/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador nacional de turisme a l’illa de Menorca, DS núm. 43

(9 de novembre), pàg. 1982-1983.

RGE núm. 6934/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris per a una reforma de la legislació educativa, DS núm.

47 (14 de desembre), pàg. 2158-2160 i 2162.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/3 (6 d’octubre), pàg. 1738-1742 i

1767-1769.

Projectes de llei

RGE núm. 4618/04, de creació del ColAlegi Oficial de Guies

Turístics de les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2166.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2209-2210, 2216-2217 i

2222; fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2297-2298, 2303 i

2307; fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2353-2354 i 2356-

2357; fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2390-2191, , 2397,

2401-2402 i 2404.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 5578/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, RGE núm. 5639/04, del Grup Parlamentari

Socialista i RGE núm. 5751/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE núm. 4232/04,

sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1942-1944 i 1951-1952.

InterpelAlacions

RGE núm. 3366/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1001.

RGE núm. 524/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 24 (16

de març), pàg. 1146-1147.

RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1225.

RGE núm. 425/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política laboral a les Illes Balears, DS

núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1260-1261 i 1266-1267.

RGE núm. 1883/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1446-1447.

RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1652-1653.

RGE núm. 5485/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tot inclòs, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1970-

1971.

RGE núm. 5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2004-2005.

RGE núm. 5819/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2151.

Mocions

RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l’oferta hotelera, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 978-979.

RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1078-1080.

RGE núm. 1893/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 28 (20 d’abril),

pàg. 1311-1312.

RGE núm. 2025/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a nou impuls a les polítiques laborals a les

Illes Balears, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1351-1352 i 1356-

1357.

RGE núm. 3226/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1544-1545.

RGE núm. 6700/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 42 (2 de

novembre), pàg. 1938-1939.

Preguntes

RGE núm. 2792/04, relativa a previsions respecte de la

posada en funcionament de la Lototrot, DS núm. 31 (11 de

maig), pàg. 1403 i 1404.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1944/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a descomptes per a residents

extracomunitaris, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1049-1050

i 1053-1054.

RGE núm. 4518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció turística als mercats emergents, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1204.

RGE núm. 1644/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a finançament de les Illes Balears i

equilibri de la balança fiscal, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1424-1426.

RGE núm. 3204/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a inclusió de les Illes Balears a la iniciativa comunitària

INTERREG 3 A, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1579.

RGE núm. 3477/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cessament de l’Excma. Sra. Catalina Cirer, com a vocal del

Consell d’Administració de l’organisme Patrimonio Nacional,

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1629.

RGE núm. 3632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació d’una ponència d’estudi en el si de la

Comissió de Turisme, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg.

1699-1700.

ROSSELLÓ I PONS, Margalida (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1826-1828.

Projectes de llei

RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 48, fascicle 1 (21 de desembre),

pàg. 2188-2189, 2192-2194, 2198 i 2199.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2004 33

 

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2247-2249, 2255-2256, 2260,

2262, 2267, 2277-2279, 2283-2284 i 2287-2289; fascicle 3 (21

de desembre), pàg. 2294, 2308-2310, 2316-2318, 2322 i 2324-

2325.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2070-2072, 2077-2078, 2085 i 2086.

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 4626/04, dels Grups Parlamentaris Popular i

Mixt, relativa a comercialització d’estades turístiques a

habitatges, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1904-1906.

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS

núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2023-2025.

InterpelAlacions

RGE núm. 4448/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 21 (17

de febrer), pàg. 1037.1038.

RGE núm. 294/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla autonòmic de guarderies, DS núm. 22 (24 de

febrer), pàg. 1072-1073.

RGE núm. 424/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1108-1110 i 1116-1117.

RGE núm. 1582/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1345-1346.

RGE núm. 2411/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1409-1410.

RGE núm. 2787/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni de carreteres entre el Govern de les Illes

Balears i el Govern central, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1616-1617.

Mocions

RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la política lingüística, DS núm. 19 (3 de

febrer), pàg. 963-964 i 971-972.

RGE núm. 996/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1120-1121.

RGE núm. 1237/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla autonòmic de guarderies, DS núm. 24 (16 de

març), pàg. 1154-1155.

RGE núm. 1293/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais

naturals del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1194-1196 i 1201-1203.

RGE núm. 1510/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 26 (30

de març), pàg. 1232-1234.

RGE núm. 2638/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 31

(11 de maig), pàg. 1415-1417.

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1491-1492.

RGE núm. 5941/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1864-1865.

RGE núm. 7261/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reglament regulador de la modalitat del tot inclòs, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2119-2121.

Preguntes

RGE núm. 381/04, relativa a Universitat de les Illes Balears

com a institució consultiva en matèria de llengua catalana, DS

núm. 19 (3 de febrer), pàg. 949 i 950.

RGE núm. 500/04, relativa a desprotecció de les zones LIC

i ZEPA a Campos, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 992.

RGE núm. 841/04, relativa a resposta del Govern a la

manifestació del 14 de febrer, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg.

1065-1066.

RGE núm. 1477/04, relativa a signatura del Conveni de

Carreteres amb el Govern en funcions, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1180 i 1181.

RGE núm. 2537/04, relativa a posada en marxa del tren

entre Inca i Manacor, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1374.

RGE núm. 2952/04, relativa a previsions respecte de la

promoció exterior de la llengua catalana, DS núm. 32 (18 de

maig), pàg. 1438-1439.

RGE núm. 3599/04, relativa a procediment de contractació

del projecte de soterrament del tren i estació intermodal, DS

núm. 35 (8 de juny), pàg. 1566 i 1567.

RGE núm. 5526/04, relativa a mesures de seguretat a les

obres de la nova autopista Palma-Llucmajor, DS núm. 37 (21

de setembre), pàg. 1643 i 1644.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4449/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a parcs naturals, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1160-

1162 i 1165.

RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’adquisició de

la finca Son Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1278-1279

i 1284-1285.

RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centres de recursos per a mares i pares, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1362.

RGE núm. 2309/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la insularitat en el marc de la futura Comissió europea, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1456-1458.

RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1495-1497 i 1503-1504.

RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a negociacions del Govern de l’Estat envers els fons europeus

per a l’olivar, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1548-1549.

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d’un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1585-1588.

RGE núm. 2331/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a creació d’una comissió no

permanent sobre accidents de trànsit, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1657-1659 i 1663-1664.
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RGE núm. 2865/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competència deslleial per l’ús del sòl rústic, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1692-1694.

RGE núm. 3590/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador nacional de turisme a l’illa de Menorca, DS núm. 43

(9 de novembre), pàg. 1983.

RGE núm. 6934/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris per a una reforma de la legislació educativa, DS núm.

47 (14 de desembre), pàg. 2163-2164.

Propostes de creació de comissions

RGE núm. 100/04, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa

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

creació d’una comissió no permanent d’investigació per tal de

determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió

del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de

l’hospital de referència de les Illes Balears a la finca Son

Espases, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1278-1279 i 1284-1285.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari

Popular)

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS

núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2017-2018 i 2022-2023.

Preguntes

RGE núm. 849/04, relativa a llicències per a grans

establiments comercials, DS núm. 22 (24 de febrer)), pàg.

1061.

RGE núm. 3638/04, relativa a presumpta falsificació

d’alAlegacions d’alguns ciutadans contra les autovies, DS núm.

35 (8 de juny), pàg. 1558-1559.

RGE núm. 5523/04, relativa a ajuts als municipis de la

Serra de Tramuntana, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1641.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d’un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1583-1585.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2392-2394, 2398 i 2402-

2403.

Preguntes

RGE núm. 1346/04, relativa a apropament de

l’administració digital als ciutadans, DS núm. 24 (16 de març),

pàg. 1136.

SALOM I SOLER, AINA (Grup Parlamentari Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm. 646/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1184-1185 i 1191-1192.

Mocions

RGE núm. 1721/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg.

1268-1270, 1273-1274 i 1275.

Preguntes

RGE núm. 629/04, relativa a llei de drogues, DS núm. 21

(17 de febrer), pàg. 1025 i 1026.

RGE núm. 843/04, relativa a aïllament de nounats a Son

Dureta, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1061.

RGE núm. 1077/04, relativa a despesa farmacèutica, DS

núm. 23 (2 de març), pàg. 1105 i 1106.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/3 (6 d’octubre), pàg. 1742-1746 i

1769-1772.

Projectes de llei

RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2171, 2172 i 2173.

RGE núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 48, fascicle 1 (21 de desembre),

pàg. 2186-2187, 2190, 2194-2195 i 2199.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2210-2212, 2217-2218, 2222

i 2224; fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2231-2232, 2238 i

2243; fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2359-2361, 2364-2365

i 2368; fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2374-2375, 2381-

2382, 2385-2386 i 2387-2388.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2081-2083.

InterpelAlacions

RGE núm. 3289/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural Costa Nord, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 956-957.

RGE núm. 524/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 24 (16

de març), pàg. 1143-1145 i 1149-1150.

RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1225-1226.

RGE núm. 425/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política laboral a les Illes Balears, DS

núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1263-1264.

RGE núm. 1883/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1443-1445 i

1450-1451.

RGE núm. 1702/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 35 (8 de juny),

pàg. 1574-1575.
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RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1653-1654.

RGE núm. 3212/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al sector de producció lletera, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 16863-1687.

RGE núm. 3999/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1892 i 1893.

RGE núm. 5485/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tot inclòs, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1971-

1972.

RGE núm. 5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2001-2003 i

2007-2008.

Mocions

RGE núm. 569/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural de Costa Nord, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1046-1047.

RGE núm. 996/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1121-1122.

RGE núm. 1510/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 26 (30

de març), pàg. 1231-1232, 1237-1238 i 1239.

RGE núm. 1893/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 28 (20 d’abril),

pàg. 1312-1313.

RGE núm. 2025/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a nou impuls a les polítiques laborals a les

Illes Balears, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1354.

RGE núm. 3226/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1537-1539 i 1545-

1546.

RGE núm. 5941/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1865-1866.

RGE núm. 6061/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla de viabilitat del sector lleter, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1872-1873.

RGE núm. 6943/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1979-1980.

RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2121-2125 i

2131-2132.

Preguntes

RGE núm. 499/04, relativa a televisió autonòmica, DS núm.

20 (11 de febrer), pàg. 986 i 987.

RGE núm. 1825/04, relativa a manipulació i censura al

centre territorial de TVE a les ILles Balears, DS núm. 27 (6

d’abril), pàg. 1253.

RGE núm. 2935/04, relativa a Fira Internacional del Llibre

de Guadalajara (Mèxic), DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1436

i 1437.

RGE núm. 3598/04, relativa a la Setmana Internacional de

la Moda a Madrid (SIMM), DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1561.

RGE núm. 5800/04, relativa a subvencions per mal temps,

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1679 i 1680.

RGE núm. 6787/04, relativa a calabruixada, DS núm. 42 (2

de novembre), pàg. 1920 i 1921.

RGE núm. 7030/04, relativa a potenciació de la sobrassada

als EEUU, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2095-2096.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1934/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a foment de l’habitatge per a joves, DS

núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1010-1012, 1016-1017 i 1018.

RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 22

(24 de febrer), pàg. 1088-1089.

RGE núm. 4518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció turística als mercats emergents, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1204.

RGE núm. 1644/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a finançament de les Illes Balears i

equilibri de la balança fiscal, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1421-1422 i 1427-1428.

RGE núm. 2632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la guerra d’Iraq, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1507-1508.

RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a negociacions del Govern de l’Estat envers els fons europeus

per a l’olivar, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1549.

RGE núm. 3204/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a inclusió de les Illes Balears a la iniciativa comunitària

INTERREG 3 A, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1580.

RGE núm. 3477/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cessament de l’Excma. Sra. Catalina Cirer, com a vocal del

Consell d’Administració de l’organisme Patrimonio Nacional,

DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1629-1630.

SEGUÍ I PONS, JOANA MARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm. 424/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1114-1115.

Mocions

RGE núm. 1293/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais

naturals del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1198-1199.

Preguntes

RGE núm. 527/04, relativa a reducció del parc natural de

s’Albufera, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 990.
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RGE núm. 631/04, relativa a actuacions per avançar cap al

turisme sostenible, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1030.

RGE núm. 842/04, relativa a manifestació contra la política

territorial, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1066-1067.

RGE núm. 1698/04, relativa a mesures o campanyes

d’educació ambiental, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1218-

1219.

RGE núm. 2783/04, relativa a noves zones LIC i ZEPA, DS

núm. 31 (11 de maig), pàg. 1399.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4449/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a parcs naturals, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1158-

1160 i 1165-1166.

RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1497-1499.

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d’un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1581-1583, 1589,

1590, 1593-1594 i 1596.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2170-2171, 2172, 2173 i 2174.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2205-2207 i 2209; fascicle 2

(21 de desembre), pàg. 2274-2275, 2277.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2083-2085 i 2087-2088.

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 4626/04, dels Grups Parlamentaris Popular i

Mixt, relativa a comercialització d’estades turístiques a

habitatges, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1903-1904.

Preguntes

RGE núm. 520/04, relativa a accions de promoció a FITUR,

DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 988.

RGE núm. 637/04, relativa a reubicació de l’EDAR de Cala

en Porter, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1031.

RGE núm. 850/04, relativa a conferències “per la solidaritat

amb les víctimes del terrorisme”, DS núm. 22 (24 de febrer),

pàg. 1068.

RGE núm. 1086/04, relativa a finançament del gasoducte

entre les Illes Balears i la Península, DS núm. 23 (2 de març),

pàg. 1108.

RGE núm. 1351/04, relativa a addenda en relació amb el

projecte de construcció del gasoducte que unirà la Península i

les Illes Balears, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1142.

RGE núm. 1484/04, relativa a coordinació entre les policies

locals de les Illes Balears, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182.

RGE núm. 2244/04, relativa a places ofertes i adjudicades

al darrer concurs de trasllat del personal funcionari de la CAIB,

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1298-1299.

RGE núm. 2358/04, relativa a fons provinents de l’ecotaxa,

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1339 i 1340.

RGE núm. 2794/04, relativa a celebració de la Fira de la

Ciència a Menorca, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1397.

RGE núm. 2978/04, relativa a parador de turisme a

Menorca, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441.

RGE núm. 3220/04, relativa a distintiu de qualitat per a

l’oferta turística complementària, DS núm. 33 (25 de maig),

pàg. 1483.

RGE núm. 3635/04, relativa a projecte d’EDAR de Cala en

Porter, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1569 i 1570.

RGE núm. 3899/04, relativa a seu de l’Escola Balear de

l’Administració Pública, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1612.

RGE núm. 5524/04, relativa a negociació dels pressuposts

generals amb el tripartit de Catalunya, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1642 i 1643.

RGE núm. 5841/04, relativa a primer setmanari

internacional d’innovació i turisme, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1677.

RGE núm. 6643/04, relativa a freqüències per a les

emissions de la TV autonòmica de les Illes Balears, IB3, DS

núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1915.

RGE núm. 6797/04, relativa a promoció turística a l’illa de

Menorca, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1924.

RGE núm. 7213/04, relativa a Conferència de presidents

autonòmics, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1997.

RGE núm. 8229/04, relativa a actuacions en el marc del

conveni entre el COFUC i IB3, DS núm. 46 (30 de novembre),

pàg. 2106.

RGE núm. 8642/04, relativa a iniciativa del Consell de

Menorca respecte dels habitatges turístics de vacances, DS

núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2147.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1944/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a descomptes per a residents

extracomunitaris, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1052-1053.

RGE núm. 444/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descompte de les tarifes marítimes i aèries, DS núm.

28 (20 d’abril), pàg. 1322-1323.

RGE núm. 3590/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador nacional de turisme a l’illa de Menorca, DS núm. 43

(9 de novembre), pàg. 1981-1982 i 1985.

TADEO I FLORIT, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1819-1820.

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2354-2355, 2356 i 2359.

InterpelAlacions

RGE núm. 3366/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1003.
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RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1226-1227.

RGE núm. 425/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política laboral a les Illes Balears, DS

núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1265-1266.

RGE núm. 6641/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2112.

RGE núm. 5819/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2152-2153.

Mocions

RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes

Balears, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1080-1082.

RGE núm. 2025/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a nou impuls a les polítiques laborals a les

Illes Balears, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1352-1354.

RGE núm. 6448/04, relativa a resultats del TAMIB per tal

de disminuir les convocatòries, DS núm. 40 (19 d’octubre),

pàg. 1850.

Preguntes

RGE núm. 375/04, relativa a convocatòria del Pla de

formació i inserció professional (FIP) per al 2004, DS núm. 19

(3 de febrer), pàg. 946.

RGE núm. 523/04, relativa a evolució de l’atur a les Illes

Balears des de la finalització de la temporada turística, DS

núm. 20 (11 de febrer), pàg. 994.

RGE núm. 634/04, relativa a renda àgil 2004, DS núm. 21

(17 de febrer), pàg. 1031.

RGE núm. 1350/04, relativa a implantació del sistema

DELTA, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1173.

RGE núm. 1708/04, relativa a millora dels aturats de llarga

durada, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1219.

RGE núm. 1824/04, relativa a dades de sinistralitat laboral

de l’exercici 2003, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1258.

RGE núm. 2241/04, relativa a implantació del sistema

TAURO al SOIB, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1298.

RGE núm. 2980/04, relativa a actuacions de la Conselleria

de Treball i Formació als centres especials de formació, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441.

RGE núm. 5525/04, relativa a informe del Grup

Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats relatiu a

l’empobriment de la societat espanyola, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1642.

RGE núm. 6795/04, relativa a previsions per al TAMIB per

als propers anys, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1959.

RGE núm. 7210/04, relativa a IPC a prestacions i pensions

amb finançament mixt, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg.

1995.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 380/04, relativa a noves oficines d’ajuda a les

víctimes del delicte, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 949.

RGE núm. 1709/04, relativa a fira de formació professional

a Eivissa, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1215.

RGE núm. 2240/04, relativa a foment de la donació de

sang, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1294.

RGE núm. 3639/04, relativa a actuacions per millorar la

seguretat laboral a Eivissa i Formentera, DS núm. 35 (8 de

juny), pàg. 1564.

RGE núm. 6645/04, relativa a compliment del conveni

signat amb la generalitat de Catalunya en relació amb la

reciprocitat de les emissions de els TV autonòmiques, DS núm.

42 (2 de novembre), pàg. 1914.

RGE núm. 8225/04, relativa a objectius dels convenis entre

la Conselleria de Salut i Consum i diverses entitats del sector

de l’hoteleria, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2097.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2173-2174.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2361-2362, 2365 i 2368.

InterpelAlacions

RGE núm. 3212/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al sector de producció lletera, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1683-1684 i 1688-1689.

Mocions

RGE núm. 6061/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla de viabilitat del sector lleter, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1869-1871 i 1873-1874.

Preguntes

RGE núm. 628/04, relativa a doblatge de pelAlícules, DS

núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1024 i 1025.

RGE núm. 2974/04, relativa a Consell Agrari Interinsular,

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1435-1436.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2309/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la insularitat en el marc de la futura Comissió europea, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1458-1459.

RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a negociacions del Govern de l’Estat envers els fons europeus

per a l’olivar, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1550-1551 i 1152.

RGE núm. 3204/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a inclusió de les Illes Balears a la iniciativa comunitària

INTERREG 3 A, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1580-1581.

RGE núm. 3719/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incompliment del termini legal establert a la disposició

addicional vintena de la Llei 28/2003, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d’interès general, DS núm. 41

(26 d’octubre), pàg. 1900-1901.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 39/4 (7 d’octubre), pàg. 1801-1802 i

1818-1819.

Projectes de llei

RGE núm. 4618/04, de creació del ColAlegi Oficial de Guies

Turístics de les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2167-2168.

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2244-2245, 2277 i 2289-

2290; fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2295, 2310-2312,

2318-2319, 2323 i 2325-2326.

Presa en consideració de proposicions de llei

RGE núm. 4626/04, dels Grups Parlamentaris Popular i

Mixt, relativa a comercialització d’estades turístiques a

habitatges, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1907-1909.

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS

núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2019-2020.

InterpelAlacions

RGE núm. 424/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1103-1114.

RGE núm. 1582/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1346-1347.

RGE núm. 2785/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1534.

RGE núm. 2787/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni de carreteres entre el Govern de les Illes

Balears i el Govern central, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1618.

Mocions

RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l’oferta hotelera, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 979.

RGE núm. 4655/03, relativa a serveis jurídics de la

comunitat autònoma, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 1007-

1008.

RGE núm. 1293/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais

naturals del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1196-1197.

RGE núm. 2638/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 31

(11 de maig), pàg. 1417-1418.

RGE núm. 3738/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1625.

RGE núm. 7261/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reglament regulador de la modalitat del tot inclòs, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2121-2122.

Preguntes

RGE núm. 619/04, relativa a Majórica, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1022 i 1023.

RGE núm. 2926/04, relativa a desbloqueig del pagament

d’ajudes per a la millora de les finques del Parc de Llevant, DS

núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1291 i 1292.

RGE núm. 2791/04, relativa a ajuts per a la millora de les

finques del Parc de Llevant, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1402-1403.

RGE núm. 3224/04, relativa a projectes per a Manacor

l’any 2004, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1476 i 1477.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4449/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a parcs naturals, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1162-

1163.

RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1500-1501.

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d’un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1588-1589.

RGE núm. 2331/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a creació d’una comissió no

permanent sobre accidents de trànsit, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1661-1662.

RGE núm. 2865/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competència deslleial per l’ús del sòl rústic, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1694-1695.

RGE núm. 3632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació d’una ponència d’estudi en el si de la

Comissió de Turisme, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg.

1700-1701.

VALENCIANO I LÓPEZ, VALENTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 1815/04, relativa a Perlas Majórica, DS núm. 27

(6 d’abril), pàg. 1250.

RGE núm. 2620/04, relativa a obligació de GESA de donar

llum a Capdepera i Artà, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1367 i

1368.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1644/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a finançament de les Illes Balears i

equilibri de la balança fiscal, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1426-1427.

VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,
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fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2287 i 2289; fascicle 3 (21 de

desembre), pàg. 2296-2297.

Mocions

RGE núm. 1293/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais

naturals del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1199-1201.

Preguntes

RGE núm. 376/04, relativa a restitució de l’abocador de “sa

Penya de s’Indio” a es Mercadal, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 946.

RGE núm. 851/04, relativa a acord entre la Conselleria

d’Obres Públiques i el Consell de Menorca en matèria de

carreteres, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1065.

RGE núm. 2354/04, relativa a promoció turística de

Menorca en el marc dels convenis de colAlaboració signats entre

les institucions i entitats del sector turístic de l’illa, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1334.

RGE núm. 2355/04, relativa a entrada en servei del centre

de salut de Canal Salat a Ciutadella, DS núm. 30 (4 de maig),

pàg. 1366-1367.

RGE núm. 2619/04, relativa a objectius del projecte de

canalització del Canal Salat de Ciutadella, DS núm. 30 (4 de

maig), pàg. 1375.

RGE núm. 2975/04, relativa a desenvolupament del conveni

amb el Ministeri de Medi Ambient sobre infraestructures de

costes, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1439.

RGE núm. 3221/04, relativa a estació depuradora d’aigües

residuals a Binidalí, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1481.

RGE núm. 3465/04, relativa a pla de qualitat de les aigües

de bany per a aquesta temporada turística, DS núm. 34 (1 de

juny), pàg. 1525.

RGE núm. 3637/04, relativa a aigües depurades per a

regadiu a l’illa de Menorca, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1569.

RGE núm. 6447/04, relativa a desenvolupament del Pla de

qualitat d’aigües de bany, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg.

1847.

RGE núm. 6644/04, relativa a moviment de passatgers al

Port de Ciutadella de Menorca, DS núm. 41 (26 d’octubre),

pàg. 1879 i 1880.

RGE núm. 6996/04, relativa a campanya de lluita contra els

incendis d’aquest estiu passat, DS núm. 43 (9 de novembre),

pàg. 1963.

RGE núm. 8639/04, relativa a construcció de quatre

dessaladores tal i com preveu el Pla Hidrològic Nacional per a

les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2143.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4449/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a parcs naturals, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1163-

1165.

RGE núm. 3719/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incompliment del termini legal establert a la disposició

addicional vintena de la Llei 28/2003, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d’interès general, DS núm. 41

(26 d’octubre), pàg. 1886-1897 i 1901.

MEMBRES DEL GOVERN

PRESIDENT DEL GOVERN, JAUME M ATAS I PALOU

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 39/1 (5 d'octubre), pàg. 1706-1718; DS núm. 39/2 (6

d’octubre), pàg. 1726-1730 i 1732-1733; DS núm. 39/3 (7

d’octubre), pàg. 1752-1767, 1775-1785 i 1766-1789.

InterpelAlacions

RGE núm. 5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 2003-2004 i

2010.

Preguntes

RGE núm. 3893/04, relativa a crisi econòmica, DS núm. 36

(15 de juny), pàg. 1605 i 1606.

Qüestions incidentals

A la Moció RGE núm. 1893/04, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de

juliol, de règim especial de les Illes Balears, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1314-1316 i 1317-1318.

C O N S E L L E R A  D ’A G R IC U L T U R A  I  P E S C A ,

MARGALIDA MONER I TUGORES

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2362-2364 i 2365-2366.

InterpelAlacions

RGE núm. 3212/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al sector de producció lletera, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1684-1686 i 1689-1690.

Preguntes

RGE núm. 519/04, relativa a mesures per eliminar el mal de

la llengua blava, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 988.

RGE núm. 847/04, relativa a manteniment dels ajuts per a

cultius de fruits secs, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064.

RGE núm. 1697/04, relativa a condicionament dels camins

rurals, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1212 i 1213.

RGE núm. 2616/04, relativa a convocatòria de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb les

negociacions a la UE respecte del sector de l’olivar, DS núm.

30 (4 de maig), pàg. 1369.

RGE núm. 2618/04, relativa a accions formatives en

matèria de pesca, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1370.

RGE núm. 2974/04, relativa a Consell Agrari Interinsular,

DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1435 i 1436.

RGE núm. 3463/04, relativa a declaració de reserves

marines a Calvià, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1522.

RGE núm. 3637/04, relativa a aigües depurades per a

regadiu a l’illa de Menorca, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1569.

RGE núm. 5838/04, relativa a ajuts per a les explotacions

agrícoles que deixin de regar, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg.

1842-1843.



40 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2004 

 

RGE núm. 6445/04, relativa a actuacions en matèria de

reserves marines, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1847.

RGE núm. 6787/04, relativa a calabruixada, DS núm. 42 (2

de novembre), pàg. 1921.

RGE núm. 8226/04, relativa a consum de productes amb

denominació de qualitat de les Illes Balears, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2098.

RGE núm. 8638/04, relativa a divulgació i difusió de la

normativa en matèria de pesca recreativa, DS núm. 47 (14 de

desembre), pàg. 2139-2140.

CONSELLER DE COM ERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,

JOSEP JUAN I CARDONA

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2377-2381 i 2383-2384.

InterpelAlacions

RGE núm. 5485/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tot inclòs, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1968-

1970 i 1974-1975.

Preguntes

RGE núm. 619/04, relativa a Majórica, DS núm. 21 (17 de

febrer), Pàg. 1022-1023.

RGE núm. 633/04, relativa a implantació de sistemes de

qualitat a la indústria de les Illes Balears, DS núm. 21 (17 de

febrer), pàg. 1028-1029.

RGE núm. 849/04, relativa a llicències per a grans

establiments comercials, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1061.

RGE núm. 848/04, relativa a gasoducte entre les Illes

Balears i la Península, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1064.

RGE núm. 1075/04, relativa a energia solar, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1098 i 1099.

RGE núm. 1086/04, relativa a finançament del gasoducte

entre les Illes Balears i la Península, DS núm. 23 (2 de març),

pàg. 1108.

RGE núm. 1351/04, relativa a addenda en relació amb el

projecte de construcció del gasoducte que unirà la Península i

les Illes Balears, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1142-1143.

RGE núm. 1815/04, relativa a Perlas Majórica, DS núm. 27

(6 d’abril), pàg. 1251.

RGE núm. 2620/04, relativa a obligació de GESA de donar

llum a Capdepera i Artà, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1367 i

1368.

RGE núm. 2796/04, relativa a la creació de l’Escola de

Comerç, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1395-1396.

RGE núm. 2979/04, relativa a actuacions de la Conselleria

de Comerç, Indústria i Energia a les oficines comercials

d’Estats Units, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1474-1475.

RGE núm. 3598/04, relativa a la Setmana Internacional de

la Moda a Madrid (SIMM), DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1561.

RGE núm. 3636/04, relativa a avantatges del conveni relatiu

a les oficines que es mantenen a l’exterior, DS núm. 35 (8 de

juny), pàg. 1565.

RGE núm. 5521/04, relativa a actuacions en el marc del Pla

Ibexport, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1641-1642.

RGE núm. 6796/04, relativa al programa Economèstics, DS

núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1919.

RGE núm. 6992/04, relativa a viatge realitzat per una

delegació de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a

Xina, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1962-1963.

RGE núm. 7212/04, relativa a promoció del vi, DS núm. 46

(30 de novembre), pàg. 2095.

RGE núm. 7030/04, relativa a potenciació de la sobrassada

als EEUU, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2095-2096.

Compareixences

De l’Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia, per

tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei

RGE núm. 2009/03, relativa a suport a l’empresa Majorica, DS

núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2177-2179 i 2180-2181.

C O N S E L L E R  D ’ E C O N O M I A ,  H I S E N D A  I

PRESSUPOSTS, LLUÍS ÀNGEL RAMIS D’AYREFLOR

I CARDELL

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2270-2272 i 2273-2274;

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2334; fascicle 4 (22 de

desembre), pàg. 2342-2343, 2345 i 2346-2347.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2030-2038, 2047-2052 i 2056-2059.

RGE núm. 7363/04, 7028/04 i 7352/04, al Projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, DS núm. 45 (23 de

novembre), pàg. 2074-2077 i 2079-2081.

InterpelAlacions

RGE núm. 2785/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1531-1533 i

1536-1537.

Preguntes

RGE núm. 372/04, relativa a l’equip ciclista Illes Balears,

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 944 i 945.

RGE núm. 378/04, relativa a actuacions en el programa

Ciutats Digitals, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 948-949.

RGE núm. 634/04, relativa a renda àgil 2004, DS núm. 21

(17 de febrer), pàg. 1031-1032.

RGE núm. 1346/04, relativa a apropament de

l’administració digital als ciutadans, DS núm. 24 (16 de març),

pàg. 1136.

RGE núm. 1494/04, relativa a adquisició de l’immoble de

Costa Nord, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182 i 1183.

RGE núm. 1495/04, relativa a adquisició de l’immoble de

Costa Nord, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1184.

RGE núm. 2794/04, relativa a celebració de la Fira de la

Ciència a Menorca, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1397-1398.

RGE núm. 2781/04, relativa a aportació econòmica

d’entitats bancàries a la Fundación para el Desarrollo

Sostenible, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1398-1399.
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RGE núm. 3894/04, relativa a solució de les dificultats

econòmiques, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1606.

RGE núm. 5525/04, relativa a informe del Grup

Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats relatiu a

l’empobriment de la societat espanyola, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1642.

RGE núm. 5841/04, relativa a primer setmanari

internacional d’innovació i turisme, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1677.

RGE núm. 8641/04, relativa a aplicació del programa Ciutat

Digital a Formentera, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2140.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, FRANCESC

JESÚS FIOL I AMENGUAL

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2252-2255 i 2257-2258.

InterpelAlacions

RGE núm. 2411/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1407-1409 i 1413-1414.

RGE núm. 3896/04, relativa a ajornament de l’entrada en

vigor de la LOCE, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1602-1603.

Mocions

RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la política lingüística, DS núm. 19 (3 de

febrer), pàg. 966-969 i 973-974.

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la LOCE, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1487-1489 i 1490.

Preguntes

RGE núm. 361/04, relativa a substitucions a les baixes del

professorat, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 942 i 943.

RGE núm. 371/04, relativa a situació del professorat interí,

DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 943 i 944.

RGE núm. 381/04, relativa a Universitat de les Illes Balears

com a institució consultiva en matèria de llengua catalana, DS

núm. 19 (3 de febrer), pàg. 950.

RGE núm. 845/04, relativa a professorat del CP Maria

Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm. 22 (24 de febrer)),

pàg. 1058-1059.

RGE núm. 757/04, relativa a expedient informatiu incoat

contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina,

DS núm. 22 (24 de febrer)), pàg. 1059-1060.

RGE núm. 1089/04, relativa a l’institut d’ensenyament

secundari de Sant Llorenç de Balàfia a Eivissa, DS núm. 23 (2

de març), pàg. 1100.

RGE núm. 1091/04, relativa a futur institut d’ensenyament

secundari Josep Maria Quadrado, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1101.

RGE núm. 1076/04, relativa a mesures en matèria

lingüística, DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1104 i 1105.

RGE núm. 1342/04, relativa a escolarització segons el país

d’origen, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1140.

RGE núm. 1487/04, relativa a cessió de la propietat del

castellum romà de Formentera al Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1177.

RGE núm. 1488/04, relativa a l’institut Ramon Llull, DS

núm. 25 (23 de març), pàg. 1178.

RGE núm. 1496/04, relativa a escola d’estiu per a

ensenyants, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1179-1180.

RGE núm. 1709/04, relativa a fira de formació professional

a Eivissa, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1215.

RGE núm. 1509/04, relativa a revista escolar del CP

Melcior Rosselló Simonet, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1216-1217.

RGE núm. 1688/04, relativa a motius de la supressió de

l’editorial d’una revista escolar, DS núm. 26 (30 de març), pàg.

1217.

RGE núm. 1823/04, relativa a finançament de les activitats

per a l’ensenyament, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1252.

RGE núm. 2617/04, relativa a monogràfic a l’escriptor

eivissenc Enrique Fajarnés Cardona, DS núm. 30 (4 de maig),

pàg. 1370.

RGE núm. 2615/04, relativa a cànon exigit per la UE

respecte del préstec de llibres a les biblioteques, DS núm. 30 (4

de maig), pàg. 1371.

RGE núm. 2419/04, relativa a informe del Consell

Consultiu, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1371 i 1372.

RGE núm. 2612/04, relativa a decret d’admissió d’alumnes,

DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1373.

RGE núm. 2782/04, relativa a nous estudis a la UIB, DS

núm. 31 (11 de maig), pàg. 1400-1401.

RGE núm. 2935/04, relativa a Fira Internacional del Llibre

de Guadalajara (Mèxic), DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1436-

1437.

RGE núm. 2952/04, relativa a previsions respecte de la

promoció exterior de la llengua catalana, DS núm. 32 (18 de

maig), pàg. 1438 i 1439.

RGE núm. 3211/04, relativa a alumnes amb necessitats

educatives especials, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1475 i

176.

RGE núm. 3210/04, relativa a escola de pares, DS núm. 33

(25 de maig), pàg. 1480 i 1481.

RGE núm. 3468/04, relativa a noves aules a centres

concertats, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1526 i 1527.

RGE núm. 3884/04, relativa a declaracions del director

general de Política Lingüística quant a subvencions, DS núm.

36 (15 de juny), pàg. 1609.

RGE núm. 5353/04, relativa a plantilles de professorat per

al curs 2004-2005, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1639.

RGE núm. 5522/04, relativa a inici del curs escolar 2004-

2005, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1640.

RGE núm. 6443/04, relativa a dotació econòmica

corresponent al mes de setembre, DS núm. 40 (19 d’octubre),

pàg. 1844.

RGE núm. 6242/04, relativa a assignació pressupostària als

centres educatius, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1845 i

1846.

RGE núm. 6430/04, relativa a assignació pressupostària als

centres docents, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1846.

RGE núm. 6449/04, relativa a actuacions de l’IBISEC, DS

núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1848.

RGE núm. 6635/04, relativa a darrer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents, DS núm. 41 (26

d’octubre), pàg. 1881 i 1882.

RGE núm. 6629/04, relativa a IES Josep Maria Quadrado,

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1882 i 1883.
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RGE núm. 6988/04, relativa a tercer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents, DS núm. 43 (9 de

novembre), pàg. 1961 i 1962.

RGE núm. 6974/04, relativa a avaluació i millora de la

qualitat educativa, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1964.

RGE núm. 7214/04, relativa a compliment dels

compromisos adquirits amb la Conselleria d’Educació per part

del Ministeri d’Educació, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg.

1993 i 1994.

RGE núm. 8229/04, relativa a actuacions en el marc del

conveni entre el COFUC i IB3, DS núm. 46 (30 de novembre),

pàg. 2106.

RGE núm. 8634/04, relativa a tercer terme del pressupost

de funcionament dels centres docents, DS núm. 47 (14 de

desembre), pàg. 2141 i 2142.

RGE núm. 8644/04, relativa a valoració del procés

d’avaluació dels coneixements de llengua catalana, DS núm. 47

(14 de desembre), pàg. 2144 i 2145.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6934/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris per a una reforma de la legislació educativa, DS núm.

47 (14 de desembre), pàg. 2160-2161 i 2163.

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

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2301-2303 i 2305-2306.

InterpelAlacions

RGE núm. 3997/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’ajudes i els motius que dugueren a

finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats

comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria

en relació amb aquesta línia d’ajudes, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1856-1857 i 1861-1862.

Preguntes

RGE núm. 377/04, relativa a programa FIOP per a la

integració de discapacitats a la funció pública, DS núm. 19 (3

de febrer), pàg. 947.

RGE núm. 518/04, relativa a catàleg de riscs i recursos, DS

núm. 20 (11 de febrer), pàg. 987.

RGE núm. 1074/04, relativa a complements d’insularitat per

als funcionaris, DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1107 i 1108.

RGE núm. 1348/04, relativa a aplicació de la legislació

europea sobre accidents majors en instalAlacions de risc químic,

DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1138.

RGE núm. 1343/04, relativa a complements d’insularitat per

als funcionaris, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1141 i 1142.

RGE núm. 1484/04, relativa a coordinació entre les policies

locals de les Illes Balears, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1182.

RGE núm. 1699/04, relativa a ajuts per palAliar els danys de

la calabruixada a Consell, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1210

i 1211.

RGE núm. 2244/04, relativa a places ofertes i adjudicades

al darrer concurs de trasllat del personal funcionari de la CAIB,

DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1298-1299.

RGE núm. 2152/04, relativa a curs de direcció

d’emergències, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1299-1300.

RGE núm. 2349/04, relativa a curs de direcció

d’emergències, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1340 i 1341.

RGE núm. 2621/04, relativa a cursos de gestió i direcció

d’emergències, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1377.

RGE núm. 2838/04, relativa a quantitat abonada en

concepte de productivitat als funcionaris, DS núm. 31 (11 de

maig), pàg. 1397.

RGE núm. 2784/04, relativa a curs de direcció

d’emergències, DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1401.

RGE núm. 2792/04, relativa a previsions respecte de la

posada en funcionament de la Lototrot, DS núm. 31 (11 de

maig), pàg. 1403 i 1404.

RGE núm. 2976/04, relativa a rescat del contenidor

d’hidrogen del vaixell “Lucia B”, DS núm. 32 (18 de maig),

pàg. 1438.

RGE núm. 2971/04, relativa a increment del pressupost de

la Conselleria d’Interior, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441-

1442.

RGE núm. 3223/04, relativa a Pla d’emergències del port

d’Eivissa, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1480.

RGE núm. 3208/04, relativa a diners per a Camariñas, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1484.

RGE núm. 3209/04, relativa a presumpta sanció econòmica,

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1485-1486.

RGE núm. 3461/04, relativa a acord entre el Govern central

i els sindicats en matèria de millora de les condicions laborals

dels funcionaris, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1523-1524.

RGE núm. 3462/04, relativa a mesures de seguretat i

protecció a les platges i zones de bany de les Illes Balears, DS

núm. 34 (1 de juny), pàg. 1525.

RGE núm. 3634/04, relativa a equiparació del complement

de destinació dels funcionaris de les Illes Balears i els de

Canàries, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1566.

RGE núm. 3899/04, relativa a seu de l’Escola Balear de

l’Administració Pública, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1612.

RGE núm. 5520/04, relativa a curs bàsic de policies locals

a Menorca i a Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1640-1641.

RGE núm. 5523/04, relativa a ajuts als municipis de la

Serra de Tramuntana, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg. 1641.

RGE núm. 5818/04, relativa a recursos nàutics de la

Conselleria d’Interior, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1678

i 1679.

RGE núm. 5800/04, relativa a subvencions per mal temps,

DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1679 i 1680.

RGE núm. 6441/04, relativa a accés als calaixos dels

funcionaris, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1849 i 1850.

RGE núm. 6442/04, relativa a lliurament de 600.000 euros

a l’administrador d’Idus de Comunicación, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1852 i 1853.

RGE núm. 6791/04, relativa a convocatòria de borsins

d’interins, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1918 i 1919.

RGE núm. 6794/04, relativa a expedient guardat als

calaixos violentats, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1925.

RGE núm. 6997/04, relativa a facilitat de l’accés de

persones amb discapacitat a l’administració de la comunitat

autònoma, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1990-1991.

RGE núm. 8222/04, relativa a suspensió decretada pels

tribunals de les borses d’interins, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2101 i 2102.
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RGE núm. 8637/04, relativa a pujada de sou a llocs de feina

ocupats per funcionaris, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2146 i 2147.

Intervencions per alAlusions

DS núm. 31 (11 de maig), pàg. 1404 i 1405, en relació amb

la Pregunta RGE núm. 2792/04, relativa a previsions respecte

de la posada en funcionament de la Lototrot.

CONSELLER DE MEDI AM BIENT, JAUME FONT I

BARCELÓ

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2280-2283 i 2285-2286.

InterpelAlacions

RGE núm. 424/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1110-1112 i 1117-1118.

Preguntes

RGE núm. 376/04, relativa a restitució de l’abocador de “sa

Penya de s’Indio” a es Mercadal, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 947.

RGE núm. 527/04, relativa a reducció del parc natural de

s’Albufera, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 990-991.

RGE núm. 500/04, relativa a desprotecció de les zones LIC

i ZEPA a Campos, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 992 i 993.

RGE núm. 636/04, relativa a campanya contra la

processionària del pi, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1029.

RGE núm. 631/04, relativa a actuacions per avançar cap al

turisme sostenible, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1030.

RGE núm. 637/04, relativa a reubicació de l’EDAR de Cala

en Porter, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1031.

RGE núm. 1087/04, relativa a conveni per desenvolupar

actuacions en matèria forestal, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1099-1100.

RGE núm. 1698/04, relativa a mesures o campanyes

d’educació ambiental, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1218 i

1219.

RGE núm. 2926/04, relativa a desbloqueig del pagament

d’ajudes per a la millora de les finques del Parc de Llevant, DS

núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1292.

RGE núm. 2242/04, relativa a actuacions per evitar l’ús de

verí als vedats de caça, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1294-

1295.

RGE núm. 2243/04, relativa a descontaminació de l’aqüífer

de Santa Gertrudis a l’illa d’Eivissa, DS núm. 28 (20 d’abril),

pàg. 1295-1296.

RGE núm. 2352/04, relativa a planta depuradora d’Eivissa,

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1331 i 1332.

RGE núm. 2614/04, relativa a desenvolupament d’Agendes

Locals 21, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1368-1369.

RGE núm. 2619/04, relativa a objectius del projecte de

canalització del Canal Salat de Ciutadella, DS núm. 30 (4 de

maig), pàg. 1375.

RGE núm. 2783/04, relativa a noves zones LIC i ZEPA, DS

núm. 31 (11 de maig), pàg. 1399-1400.

RGE núm. 2791/04, relativa a ajuts per a la millora de les

finques del Parc de Llevant, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1402 i 1403.

RGE núm. 2975/04, relativa a desenvolupament del conveni

amb el Ministeri de Medi Ambient sobre infraestructures de

costes, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1439-1440.

RGE núm. 3221/04, relativa a estació depuradora d’aigües

residuals a Binidalí, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1481.

RGE núm. 3465/04, relativa a pla de qualitat de les aigües

de bany per a aquesta temporada turística, DS núm. 34 (1 de

juny), pàg. 1525.

RGE núm. 3635/04, relativa a projecte d’EDAR de Cala en

Porter, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1569-1570.

RGE núm. 3898/04, relativa a rehabilitació de molins a

l’illa d’Eivissa, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1608.

RGE núm. 5837/04, relativa a gestions per tal que es pugui

continuar utilitzant s’Oberta de Muro, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1675.

RGE núm. 6447/04, relativa a desenvolupament del Pla de

qualitat d’aigües de bany, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg.

1847-1848.

RGE núm. 6996/04, relativa a campanya de lluita contra els

incendis d’aquest estiu passat, DS núm. 43 (9 de novembre),

pàg. 1963.

RGE núm. 7200/04, relativa a depuradora a Vila, Eivissa,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1996 i 1997.

RGE núm. 8228/04, relativa a participació del conseller de

Medi Ambient al VII Congrés nacional de Medi Ambient, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2098 i 2099.

RGE núm. 8639/04, relativa a construcció de quatre

dessaladores tal i com preveu el Pla Hidrològic Nacional per a

les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2143.

RGE núm. 8640/04, relativa a inversions del Ministeri de

Medi Ambient al litoral de les Illes Balears, DS núm. 47 (14 de

desembre), pàg. 2140-2141.

CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, MARGALIDA ISABEL CABRER I

GONZÁLEZ

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 3 (21 de desembre), pàg. 2313-2316 i 2319-2321.

InterpelAlacions

RGE núm. 2787/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni de carreteres entre el Govern de les Illes

Balears i el Govern central, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1614-1616 i 1621-1622.

Preguntes

RGE núm. 526/04, relativa a promoció d’habitatges, DS

núm. 20 (11 de febrer), pàg. 989-990.

RGE núm. 528/04, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 991 i 992.

RGE núm. 844/04, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1063-1064.

RGE núm. 851/04, relativa a acord entre la Conselleria

d’Obres Públiques i el Consell de Menorca en matèria de

carreteres, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1065.



44 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2004 

 

RGE núm. 841/04, relativa a resposta del Govern a la

manifestació del 14 de febrer, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg.

1065 i 1066.

RGE núm. 842/04, relativa a manifestació contra la política

territorial, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1066 i 1067.

RGE núm. 1349/04, relativa a evolució del preu de

l’habitatge, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1137.

RGE núm. 1489/04, relativa a incident del tren Palma-

Manacor de dia 12 de març, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1176.

RGE núm. 1485/04, relativa a accés a l’habitatge de

diferents colAlectius desfavorits, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1177.

RGE núm. 1477/04, relativa a signatura del Conveni de

Carreteres amb el Govern en funcions, DS núm. 25 (23 de

març), pàg. 1181.

RGE núm. 1705/04, relativa a informació sobre la

provisionalitat de l’obra del tren de Manacor, DS núm. 26 (30

de març), pàg. 1214.

RGE núm. 1808/04, relativa a retirada del projecte

d’autovia Eivissa-Sant Antoni, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg.

1257 i 1258.

RGE núm. 2151/04, relativa a increment de preus de vols

interinsulars, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1293-1294.

RGE núm. 2317/04, relativa a variant de Ferreries, DS núm.

29 (27 d’abril), pàg. 1335-1336.

RGE núm. 2350/04, relativa a desviament de Ferreries, DS

núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1336 i 1337.

RGE núm. 2356/04, relativa a actuacions del Pla de

carreteres, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1337-1338.

RGE núm. 2347/04, relativa a tarifes de les barques de

Formentera, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1339.

RGE núm. 2537/04, relativa a posada en marxa del tren

entre Inca i Manacor, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1374-1375.

RGE núm. 3200/04, relativa a autopista a l’aeroport

d’Eivissa, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1482-1483.

RGE núm. 3638/04, relativa a presumpta falsificació

d’alAlegacions d’alguns ciutadans contra les autovies, DS núm.

35 (8 de juny), pàg. 1559.

RGE núm. 3627/04, relativa a la carretera Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1559 i 1560.

RGE núm. 3599/04, relativa a procediment de contractació

del projecte de soterrament del tren i estació intermodal, DS

núm. 35 (8 de juny), pàg. 1566 i 1567.

RGE núm. 5526/04, relativa a mesures de seguretat a les

obres de la nova autopista Palma-Llucmajor, DS núm. 37 (21

de setembre), pàg. 1643 i 1644.

RGE núm. 5822/04, relativa a demolició de la casa i de

l’estudi d’enregistrament de Michel Cretu, DS núm. 38 (28 de

setembre), pàg. 1681.

RGE núm. 6644/04, relativa a moviment de passatgers al

Port de Ciutadella de Menorca, DS núm. 41 (26 d’octubre),

pàg. 1879 i 1880.

RGE núm. 6648/04, relativa a projectes als ports de

titularitat de la comunitat autònoma, DS núm. 41 (26

d’octubre), pàg. 1880.

RGE núm. 6798/04, relativa a compliment amb la

declaració de servei públic dels vols entre illes, DS núm. 42 (2

de novembre), pàg. 1922.

RGE núm. 6993/04, relativa a moviments de passatgers al

port de Sant Antoni d’Eivissa, DS núm. 43 (9 de novembre),

pàg. 1960-1961.

RGE núm. 6985/04, relativa a exposició pública del

projecte de carretera Eivissa-Sant Antoni, DS núm. 43 (9 de

novembre), pàg. 1965 i 1966.

RGE núm. 8643/04, relativa a situació del Pla director

sectorial de transports, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg.

2144.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d’un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1590-1593, 1595 i

1596.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS, MARIA

ROSA PUIG I OLIVER

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 5 (22 de desembre), pàg. 2394-2396 i 2399.

InterpelAlacions

RGE núm. 4448/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria esportiva, DS núm. 21 (17

de febrer), pàg. 1035-1037 i 1041-1043.

RGE núm. 294/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla autonòmic de guarderies, DS núm. 22 (24 de

febrer), pàg. 1071-1072 i 1076-1077.

Preguntes

RGE núm. 380/04, relativa a noves oficines d’ajuda a les

víctimes del delicte, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 949.

RGE núm. 521/04, relativa a posada en marxa del “bono-

guarderia”, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 993.

RGE núm. 632/04, relativa a implantació del “mediador

familiar”, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1028.

RGE núm. 1706/04, relativa a valoració dels serveis

d’informació juvenil, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1211-

1212.

RGE núm. 1710/04, relativa a celebració a Mallorca de

l’eliminatòria de la Copa Davis de tennis, DS núm. 26 (30 de

març), pàg. 1213.

RGE núm. 3460/04, relativa a Fundació balear contra la

violència de gènere, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1522 i 1523.

RGE núm. 5533/04, relativa a vulneració de la Llei de

transferències de benestar social als consells, DS núm. 37 (21

de setembre), pàg. 1646 i 1647.

RGE núm. 5534/04, relativa a increment del pagament

mensual dels esportistes, DS núm. 37 (21 de setembre), pàg.

1647 i 1648.

RGE núm. 5839/04, relativa a funcionament de la targeta

bàsica, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1843.

RGE núm. 5840/04, relativa a increment de la dotació

econòmica de l’abonament-guarderia, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1843.

RGE núm. 6799/04, relativa a programa de mediació

familiar, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1919-1920.

RGE núm. 6800/04, relativa a funcionament del punt

d’informació familiar, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1920.
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RGE núm. 7210/04, relativa a IPC a prestacions i pensions

amb finançament mixt, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg.

1995.

RGE núm. 7211/04, relativa a pisos de lloguer per a les

dones que han patit violència domèstica, DS núm. 44 (16 de

novembre), pàg. 1995-1996.

RGE núm. 7518/04, relativa a congrés de la família, DS

núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2096 i 2097.

RGE núm. 8223/04, relativa a II congrés sobre la família,

DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2105 i 2106.

RGE núm. 8636/04, relativa a discriminació laboral per raó

de gènere a IB3, DS núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2138 i

2139.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA

CASTILLO I FERRER

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2335-2338 i 2341-2342.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 5578/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, RGE núm. 5639/04, del Grup Parlamentari

Socialista i RGE núm. 5751/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE núm. 4232/04,

sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1947-1951 i 1953-1954.

InterpelAlacions

RGE núm. 646/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària, DS núm. 25 (23 de març), pàg.

1186-1188 i 1192-1194.

RGE núm. 1701/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació actual de les llistes d’espera, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1302-1304 i 1307-1308.

RGE núm. 1702/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 35 (8 de juny),

pàg. 1571-1573 i 1577-1578.

RGE núm. 5172/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres

sanitaris i sociosanitaris, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg.

1927-1929 i 1933-1934.

Preguntes

RGE núm. 378/04, relativa a llistes d’espera de cirurgia als

hospitals de les Illes Balears, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg.

948.

RGE núm. 522/04, relativa a unitat de fecundació in vitro

a l’hospital Son Dureta, DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 994.

RGE núm. 622/04, relativa a destitució del gerent de Son

Dureta, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1023-1024.

RGE núm. 629/04, relativa a llei de drogues, DS núm. 21

(17 de febrer), pàg. 1026.

RGE núm. 635/04, relativa a transport sanitari terrestre, DS

núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1032.

RGE núm. 843/04, relativa a aïllament de neonats a Son

Dureta, DS núm. 22 (24 de febrer), pàg. 1061 i 1062.

RGE núm. 1088/04, relativa a construcció d’un nou centre

de salut a Vila, DS núm. 23 (2 de març), pàg. 1102.

RGE núm. 1077/04, relativa a despesa farmacèutica, DS

núm. 23 (2 de març), pàg. 1105 i 1106.

RGE núm. 1344/04, relativa a funcionament del programa

SITAR, DS núm. 24 (16 de març), pàg. 1135.

RGE núm. 1347/04, relativa a previsions de la Conselleria

de Salut i Consum respecte de l’illa de Menorca, DS núm. 24

(16 de març), pàg. 1137.

RGE núm. 1365/04, relativa a manifest de “Basta Ya”, DS

núm. 24 (16 de març), pàg. 1139.

RGE núm. 1706/04, relativa a nou hospital de Menorca, DS

núm. 26 (30 de març), pàg. 1212.

RGE núm. 1816/04, relativa a estafes telefòniques, DS núm.

27 (6 d’abril), pàg. 1254-1255.

RGE núm. 1821/04, relativa a assistència a les urgències de

l’hospital de Son Dureta, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1258.

RGE núm. 2240/04, relativa a foment de la donació de

sang, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1294.

RGE núm. 2239/04, relativa a unitats específiques

quirúrgiques creades als hospitals concertats, DS núm. 28 (20

d’abril), pàg. 1296.

RGE núm. 2016/04, relativa a preparació davant la

pneumònia asiàtica, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1297.

RGE núm. 2355/04, relativa a entrada en servei del centre

de salut de Canal Salat a Ciutadella, DS núm. 30 (4 de maig),

pàg. 1367.

RGE núm. 3219/04, relativa a actuacions a l’illa de

Menorca en el marc del Pla d’infraestructures sanitàries, DS

núm. 33 (25 de maig), pàg. 1478.

RGE núm. 3440/04, relativa a factura farmacèutica, DS

núm. 34 (1 de juny), pàg. 1518 i 1519.

RGE núm. 3890/04, relativa a nombre de facultatius del

servei d’urgències de Can Misses, DS núm. 36 (15 de juny),

pàg. 1610-1611.

RGE núm. 6450/04, relativa a posada en marxa de la

Plataforma de compres per part de l’ib-salut, DS núm. 40 (19

d’octubre), pàg. 1848-1849.

RGE núm. 6446/04, relativa a programa per a pacients amb

deteriorament cognitiu, DS núm. 40 (19 d’octubre), pàg. 1850.

RGE núm. 5921/04, relativa a absència de la consellera de

Salut al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional, DS núm.

40 (19 d’octubre), pàg. 1851 i 1852.

RGE núm. 6646/04, relativa a evolució de les llistes

d’espera quirúrgiques, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1885.

RGE núm. 6647/04, relativa a millora de les demores

quirúrgiques als hospitals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1886.

RGE núm. 6991/04, relativa a quiròfans a Can Misses, DS

núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1959 i 1960.

RGE núm. 8225/04, relativa a objectius dels convenis entre

la Conselleria de Salut i Consum i diverses entitats del sector

de l’hoteleria, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2098.

RGE núm. 8224/04, relativa a implantació del nombre únic

d’atenció primària, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2103-

2104.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, GUILLEM

DE OLIVES I OLIVARES

InterpelAlacions

RGE núm. 3366/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral a les Illes
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Balears, DS núm. 20 (10 de febrer), pàg. 998-1000 i 1004-

1005.

RGE núm. 425/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política laboral a les Illes Balears, DS

núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1262-1263 i 1267-1268.

Preguntes

RGE núm. 375/04, relativa a convocatòria del Pla de

formació i inserció professional (FIP) per al 2004, DS núm. 19

(3 de febrer), pàg. 946.

RGE núm. 523/04, relativa a evolució de l’atur a les Illes

Balears des de la finalització de la temporada turística, DS

núm. 20 (11 de febrer), pàg. 994-995.

RGE núm. 1708/04, relativa a millora dels aturats de llarga

durada, DS núm. 26 (30 de març), pàg. 1219.

RGE núm. 1824/04, relativa a dades de sinistralitat laboral

de l’exercici 2003, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1258-1259.

RGE núm. 1822/04, relativa a baixada de l’ocupació entre

els joves, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1290-1291.

RGE núm. 2153/04, relativa a Pla pilot d’ocupació a

Ciutadella, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1291.

RGE núm. 2241/04, relativa a implantació del sistema

TAURO al SOIB, DS núm. 28 (20 d’abril), pàg. 1298.

RGE núm. 2353/04, relativa a actuacions per prevenir l’atur

de llarga durada, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1332-1333.

RGE núm. 2980/04, relativa a actuacions de la Conselleria

de Treball i Formació als centres especials de formació, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441.

C O N S E L L E R  D E  T R E B A L L  I F O R M A C IÓ ,

CRISTÒFOL HUGUET I SINTES

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 4 (22 de desembre), pàg. 2349-2351 i 2352-2353.

InterpelAlacions

RGE núm. 6641/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 46 (30 de

novembre), pàg. 2109-2110 i 2114-2115.

RGE núm. 5819/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 47 (14 de desembre),

pàg. 2149-2151 i 2154-2155.

Preguntes

RGE núm. 3441/04, relativa a conferència anual

Employment Week 2004, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1519

i 1520.

RGE núm. 3437/04, relativa a causes de l’augment de la

sinistralitat laboral a Eivissa, DS núm. 34 (1 de juny), pàg.

1528.

RGE núm. 3639/04, relativa a actuacions per millorar la

seguretat laboral a Eivissa i Formentera, DS núm. 35 (8 de

juny), pàg. 1565.

RGE núm. 5531/04, relativa a nou pressupost del SOIB, DS

núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1674 i 1675.

RGE núm. 5815/04, relativa a expedient d’investigació per

l’accident del pont de la carretera de Llucmajor, DS núm. 38

(28 de setembre), pàg. 1681 i 1682.

RGE núm. 6448/04, relativa a resultats del TAMIB per tal

de disminuir les convocatòries, DS núm. 40 (19 d’octubre),

pàg. 1850-1851.

RGE núm. 6634/04, relativa a ordre de finançament dels

Serveis d’Orientació General, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1886 i 1887.

RGE núm. 6795/04, relativa a previsions per al TAMIB per

als propers anys, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg. 1959.

RGE núm. 7207/04, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1991 i 1992.

RGE núm. 8219/04, relativa a baixada del nombre d’afiliats

a la Seguretat Social, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2099

i 2100.

RGE núm. 8221/04, relativa a polítiques d’inserció laboral

per a dones maltractades, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg.

2104 i 2105.

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I

RIUTORT

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 2 (21 de desembre), pàg. 2234-2237 i 2239-2241.

InterpelAlacions

RGE núm. 3289/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural Costa Nord, DS núm. 19 (3 de febrer),

pàg. 953-955 i 959.

RGE núm. 1582/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’imatge en els mercats turístics, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1343-1345 i 1349-1351.

RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1650-1652 i 1656-1657.

RGE núm. 3999/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política turística, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg.

1889-1891 i 1895-1896.

Preguntes

RGE núm. 374/04, relativa a reconversió de la Platja de

Palma, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 945 i 946.

RGE núm. 373/04, relativa a impacte de la presència de

Michael Douglas, DS núm. 19 (3 de febrer), pàg. 951.

RGE núm. 520/04, relativa a accions de promoció a FITUR,

DS núm. 20 (11 de febrer), pàg. 988.

RGE núm. 1269/04, relativa a darrera edició de FITUR, DS

núm. 25 (23 de març), pàg. 1171-1172.

RGE núm. 1345/04, relativa a inversions amb l’excedent de

l’ecotaxa, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1172 i 1173.

RGE núm. 1486/04, relativa a valoracions del mercat

turístic alemany, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1174.

RGE núm. 1493/04, relativa a fira de Turisme de Berlín, DS

núm. 25 (23 de març), pàg. 1174 i 1175.

RGE núm. 1492/04, relativa a efectes de la generalització

del “tot inclòs”, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1178-1179.
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RGE núm. 1700/04, relativa a despeses i imposts derivats

de l’escriptura pública de compra-venda de Costa Nord, DS

núm. 26 (30 de març), pàg. 1220.

RGE núm. 1819/04, relativa a previsions d’ocupació

turística, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1251.

RGE núm. 1818/04, relativa a ajuts per palAliar

l’estacionalitat turística, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1256.

RGE núm. 2154/04, relativa a dades estadístiques de

Setmana Santa, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1331 i 1332.

RGE núm. 2351/04, relativa a inici de la temporada

turística, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1333 i 1334.

RGE núm. 2354/04, relativa a promoció turística de

Menorca en el marc dels convenis de colAlaboració signats entre

les institucions i entitats del sector turístic de l’illa, DS núm. 29

(27 d’abril), pàg. 1334.

RGE núm. 2358/04, relativa a fons provinents de l’ecotaxa,

DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1339 i 1340.

RGE núm. 2622/04, relativa a ajudes a majoristes de

viatges, DS núm. 30 (4 de maig), pàg. 1375-1376.

RGE núm. 2794/04, relativa a suport de la Conselleria de

Turisme als municipis de les Illes Balears, DS núm. 31 (11 de

maig), pàg. 1394.

RGE núm. 2798/04, relativa a objectius del Pla de qualitat

turística de les Illes Balears, DS núm. 31 (11 de maig), pàg.

1395.

RGE núm. 2793/04, relativa a rehabilitació de l’església de

Sant Francesc de s’Estany a Eivissa, DS núm. 31 (11 de maig),

pàg. 1396.

RGE núm. 2977/04, relativa a pressupost que es destinarà

a actuacions del Pla de qualitat turística de les Illes Balears, DS

núm. 32 (18 de maig), pàg. 1437-1438.

RGE núm. 2972/04, relativa a previsions de mercat de Gran

Bretanya, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1440-1441.

RGE núm. 2978/04, relativa a parador de turisme a

Menorca, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1441-1442.

RGE núm. 3222/04, relativa a parador de turisme d’Eivissa,

DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1479.

RGE núm. 3220/04, relativa a distintiu de qualitat per a

l’oferta turística complementària, DS núm. 33 (25 de maig),

pàg. 1483.

RGE núm. 3464/04, relativa a mesures per fomentar la

comercialització de places hoteleres per Internet, DS núm. 34

(1 de juny), pàg. 1524.

RGE núm. 3439/04, relativa a conclusions de la reunió amb

associacions empresarials, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1527

i 1528.

RGE núm. 3626/04, relativa a generalització del “tot

inclòs”, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1568.

RGE núm. 3900/04, relativa al programa Un hivern a

Mallorca, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1603.

RGE núm. 3892/04, relativa a sistemes homologats de

qualitat de l’oferta complementària, DS núm. 36 (15 de juny),

pàg. 1604 i 1605.

RGE núm. 3895/04, relativa a tensions acumulades, DS

núm. 36 (15 de juny), pàg. 1611-1612.

RGE núm. 5532/04, relativa a conseqüències de

l’escurçament de la temporada turística, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1645 i 1646.

RGE núm. 5842/04, relativa a noves campanyes de

promoció, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1676.

RGE núm. 6636/04, relativa a relació existent entre plans,

DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1878 i 1879.

RGE núm. 6637/04, relativa a projectes finançats amb fons

de l’ecotaxa, DS núm. 41 (26 d’octubre), pàg. 1884.

RGE núm. 6792/04, relativa a propostes a la Mesa de

Diàleg Social, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1922 i 1923.

RGE núm. 6797/04, relativa a promoció turística a l’illa de

Menorca, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1924.

RGE núm. 7208/04, relativa a Pla de desestacionalització

turística, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1992 i 1993.

RGE núm. 7215/04, relativa a la fira World Travel Market,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1994-1995.

RGE núm. 8220/04, relativa a promoció turística, DS núm.

46 (30 de novembre), pàg. 2100 i 2101.

RGE núm. 8227/04, relativa a situació del mercat alemany

davant el congrés de l’Associació d’agències de viatge

alemanyes, DS núm. 46 (30 de novembre), pàg. 2103.

RGE núm. 8635/04, relativa a marca “Illes Balears”, DS

núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2142 i 2143.

RGE núm. 8642/04, relativa a iniciativa del Consell de

Menorca respecte dels habitatges turístics de vacances, DS

núm. 47 (14 de desembre), pàg. 2147-2148.

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA DE

RELACIONS INSTITUCIONALS, M ARIA ROSA

ESTARÁS I FERRAGUT

Projectes de llei

RGE núm. 6829/04, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005, DS núm. 48,

fascicle 1 (21 de desembre), pàg. 2213-2216 i 2219-2221.

InterpelAlacions

RGE núm. 1883/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, DS núm. 32 (18 de maig), pàg. 1445-1446 i

1451-1452.

Preguntes

RGE núm. 499/04, relativa a televisió autonòmica, DS núm.

20 (11 de febrer), pàg. 986 i 987.

RGE núm. 534/04, relativa a directora de RTV, DS núm. 20

(11 de febrer), pàg. 995-996.

RGE núm. 628/04, relativa a doblatge de pelAlícules, DS

núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1024-1025.

RGE núm. 630/04, relativa a supervisió de la instalAlació de

l’estand, DS núm. 21 (17 de febrer), pàg. 1027.

RGE núm. 850/04, relativa a conferències “per la solidaritat

amb les víctimes del terrorisme”, DS núm. 22 (24 de febrer),

pàg. 1068 i 1069.

RGE núm. 1082/04, relativa al colAlegi públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1101 i 1102.

RGE núm. 1094/04, relativa a declaracions de la ministra

d’Administracions Públiques, DS núm. 23 (2 de març), pàg.

1103 i 1104.

RGE núm. 1350/04, relativa a implantació del sistema

DELTA, DS núm. 25 (23 de març), pàg. 1173.

RGE núm. 1825/04, relativa a manipulació i censura al

centre territorial de TVE a les ILles Balears, DS núm. 27 (6

d’abril), pàg. 1253.

RGE núm. 1820/04, relativa a millora de les entitats

sociosanitàries sense ànim de lucre, DS núm. 27 (6 d’abril),

pàg. 1255.
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RGE núm. 1841/04, relativa a funcions de la Sra. Maria

Umbert, DS núm. 27 (6 d’abril), pàg. 1259.

RGE núm. 2357/04, relativa a acords a la Mesa de Diàleg

Social, DS núm. 29 (27 d’abril), pàg. 1338.

RGE núm. 2973/04, relativa a plantilla de l’IB3, DS núm.

32 (18 de maig), pàg. 1434 i 1435.

RGE núm. 3218/04, relativa a constitució per part del

Consell de Menorca del consorci de recursos sociosanitaris i

assistencials amb el Govern, DS núm. 33 (25 de maig), pàg.

1476.

RGE núm. 3224/04, relativa a projectes per a Manacor

l’any 2004, DS núm. 33 (25 de maig), pàg. 1477-1478.

RGE núm. 3438/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia, DS núm. 34 (1 de juny), pàg. 1521 i 1522.

RGE núm. 3624/04, relativa a quota de preguntes orals al

ple, DS núm. 35 (8 de juny), pàg. 1562-1563.

RGE núm. 3625/04, relativa a preguntes orals al ple, DS

núm. 35 (8 de juny), pàg. 1563 i 1564.

RGE núm. 3897/04, relativa a transport dels esportistes fora

de les seves illes de residència, DS núm. 36 (15 de juny), pàg.

1607.

RGE núm. 3901/04, relativa a despeses de transport dels

esportistes entre illes, DS núm. 36 (15 de juny), pàg. 1608.

RGE núm. 5524/04, relativa a negociació dels pressuposts

generals amb el tripartit de Catalunya, DS núm. 37 (21 de

setembre), pàg. 1643.

RGE núm. 5816/04, relativa a reforma de l’Estatut

d’Autonomia, DS núm. 38 (28 de setembre), pàg. 1677 i 1678.

RGE núm. 5817/04, relativa a aportacions del Govern a

l’organització de la conferència de presidents, DS núm. 38 (28

de setembre), pàg. 1682 i 1683.

RGE núm. 6645/04, relativa a compliment del conveni

signat amb la generalitat de Catalunya en relació amb la

reciprocitat de les emissions de els TV autonòmiques, DS núm.

42 (2 de novembre), pàg. 1914-1915.

RGE núm. 6643/04, relativa a freqüències per a les

emissions de la TV autonòmica de les Illes Balears, IB3, DS

núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1915.

RGE núm. 6790/04, relativa a mèrits professionals dels

periodistes d’IB3, DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1916.

RGE núm. 6793/04, relativa a delegats territorials d’IB3,

DS núm. 42 (2 de novembre), pàg. 1917 i 1918.

RGE núm. 6987/04, relativa a participació de les Illes

Balears a l’Eurorregió, DS núm. 43 (9 de novembre), pàg.

1966.

RGE núm. 7213/04, relativa a Conferència de presidents

autonòmics, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1997-1998.

RGE núm. 7205/04, relativa a Conferència de presidents,

DS núm. 44 (16 de novembre), pàg. 1998 i 1999.

RGE núm. 7206/04, relativa a participació de les Illes

Balears a l’Eurorregió, DS núm. 44 (16 de novembre), pàg.

2000-2001.

InterpelAlacions

RGE núm. 524/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica, DS núm. 24 (16

de març), pàg. 1145-1146 i 1150-1152.

RGE núm. 1078/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de

règim especial de les Illes Balears, DS núm. 26 (30 de març),

pàg. 1222-1224 i 1228-1230.
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