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D'altres càrrecs 54

INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres
addiccions a les Illes Balears.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2792-2802.

RGE núm. 4779/04, de cooperació per al desenvolupament.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3180-3191.

RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2974-3001.

RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les
Illes Balears.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3076-3090.

RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2552-2554.

RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3195-3224.

RGE núm. 4554/05, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3224-3226.

RGE núm. 4713/05, de mesures transitòries per a
l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3226-3239.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006.
DS núm. 78 (20 i 21 de desembre), pàg. 3885-4120.

RGE núm. 7748/05, de mesures tributàries i
administratives.
DS núm. 78 (20 de desembre), pàg. 3870-3885.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 4626/04, sobre comercialització d’estades
turístiques a habitatges.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2638-2645.

RGE núm. 5180/04, de protecció del medi nocturn de les
Illes Balears.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2754-2761.

RGE núm. 6982/04, relativa a serveis socials.
Debat de presa en consideració, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg.
2513-2521.

RGE núm. 7174/04, relativa a modificació de la Llei
18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.
Debat de presa en consideració, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg.
2712-2721.

RGE núm. 339/05, de modificació de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars.
Debat de presa en consideració, DS núm. 60 (3 de maig),
pàg.2874-2880.

RGE núm. 2246/05, relativa a modificació de la Llei 7/1985,
de 22 de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 62 (17 de maig), pàg.
2964-2974.

RGE núm. 2766/05, de mesures específiques per a les illes
d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i turisme.
Debat de presa en consideració, DS núm. 65 (7 de juny), pàg.
3138-3148.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3811-3825.
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RGE núm. 5966/05, relativa a regularització de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa.
Debat de presa en consideració, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 1855-3861.

RGE núm. 6091/05, relativa a derogació de la Llei 12/1988,
de 17 de novembre, de camps de golf.
Debat de presa en consideració, DS núm. 71 (18 d’octubre),
pàg. 3572-3583.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 8538/04, a la Proposició de llei RGE núm.
4626/04, de comercialització d’estades turístiques a
habitatges.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2437-2445.

RGE núm. 782/05, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO).
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2594-2596.

RGE núm. 820/05, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO).
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2596-2611.

RGE núm. 2453/05, 2523/05 i 2571/05, al Projecte de llei
RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2880-2901.

RGE núm. 7176/05, al Projecte de llei RGE núm. 6089/05,
de gestió d’emergències de les Illes Balears.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3697-3706.

RGE núm. 8354/05, 8193/05 i 8460/05, al Projecte de llei
núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2006.
DS núm. 75 (22 de novembre), pàg. 3710-3750.

RGE núm. 8353/05, 8194/05 i 8461/05, al Projecte de llei
núm. 7748/05, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública.
DS núm. 75 (22 de novembre), pàg. 3754-3774.

COMUNICACIONS DEL GOVERN

RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els
resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3267-3251.

DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA
GENERAL DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3374-3503.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 5820/04, relativa a política esportiva.

DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2458-2466.

RGE núm. 5992/04, relativa a seguretat a les platges.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2573-2580.

RGE núm. 6835/04, relativa a normativa sobre educació
infantil 0-3 anys.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2536-2549.

RGE núm. 7209/04, relativa a polítiques del Govern de les
Illes Balears per tal de donar compliment a la Llei 1/2003,
de 20 de març, de cooperatives.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2700-2708.

RGE núm. 7456/04, relativa a política de
desestacionalització turística.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2423-2430.

RGE núm. 8658/04, relativa a política general de televisió
digital terrestre.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2737-2746.

RGE núm. 8686/05, relativa a política general de funció
pública que ha estat executat fins a hores d’ara.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2777-2787.

RGE núm. 316/05, relativa al model audiovisual a les Illes
Balears.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2816-2825.

RGE núm. 421/05, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3018-3026.

RGE núm. 523/05, relativa a política general del Govern de
les Illes Balears en matèria de publicació del BOIB i les
seves particularitats.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2502-2508.

RGE núm. 704/05, relativa a Pla integral de suport a la
família.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2857-2866.

RGE núm. 1031/05, relativa a conveni de carreteres.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2914-2924.

RGE núm. 1032/05, relativa a objectius de la Targeta
verda.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2958-2964.

RGE núm. 1109/05, relativa a infraestructures hospitalàries
del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3258-3267.

RGE núm. 1286/05, relativa a transport marítim
interinsular.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2658-2666.

RGE núm. 2747/05, relativa a política general d’increment
d’imposts.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3061-3070.
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RGE núm. 2748/05, relativa a política general en matèria de
carreteres.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3129-3138.

RGE núm.2749/05, relativa a política general en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3166-3175.

RGE núm. 4518/05, relativa a política general en matèria de
turisme.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3345-3352.

RGE núm. 4608/05, relativa a política general en matèria de
prevenció de riscs laborals
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3514-3522.

RGE núm. 4609/05, relativa a política general
desenvolupada en sistemes de qualitat.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3595-3602.

RGE núm. 4793/05, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3636-3646.

RGE núm. 5189/05, relativa a generalització del tot inclòs.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3791-3799.

RGE núm. 5361/05, relativa a criteris per a la programació
d’IB3.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3677-3686.

RGE núm. 6505/05, relativa a noves infraestructures
sanitàries a Eivissa.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3839-3850.

MOCIONS

RGE núm. 8615/04, relativa a pactes locals d’ocupació.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2430-2413.

RGE núm. 8929/04, relativa a reconversió turística.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2467-2472.

RGE núm. 1173/05, relativa a desestacionalització turística.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 25089-2513.

RGE núm. 1699/05, relativa a política d'irregularitats en
matèria de publicació del BOIB i exigència de respectar les
dates de publicació del BOIB.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2580-2587.

RGE núm. 1818/05, relativa a normativa sobre educació
infantil 0-3 anys.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2587-2594.

RGE núm. 2245/05, relativa a seguretat a les platges.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2666-2673.

RGE núm. 2779/05, relativa a transport marítim.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2746-2751.

RGE núm. 3039/05, relativa a compliment de la Llei 1/2003,
de 20 de març, de cooperatives.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2787-2792.

RGE núm. 3261/05, relativa a política general de televisió
digital terrestre.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2825-2832.

RGE núm. 3474/05, relativa a política general de funció
pública.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2866-2874.

RGE núm. 3649/05, relativa a model audiovisual de les Illes
Balears.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2924-2931.

RGE núm. 4149/05, relativa a conveni de carreteres.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3026-3036.

RGE núm. 4298/05, relativa a objectius de la Targeta
verda.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3070-3076.

RGE núm. 4467/05, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3105-3113.

RGE núm. 4715/05, relativa a política general d’increment
d’imposts.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3175-3180.

RGE núm. 4886/05, relativa a política general en matèria de
carreteres.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3309-3315.

RGE núm. 5091/05, relativa a política general en recerca,
desenvolupament i innovació.
DS núm. 67,  2 (20 de setembre), pàg. 3315-3320.

RGE núm. 6742/05, relativa a infraestructures
hospitalàries.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3522-3529.

RGE núm. 6921/05, relativa a mesures per millorar el
turisme.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3529-3536.

RGE núm. 7441/05, relativa a prevenció de riscs laborals.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3602-3611.

RGE núm. 7779/05, relativa a sistemes de qualitat turístics.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3646-3651.

RGE núm. 8311/05, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3799-3806.

RGE núm. 8507/05, relativa a criteris per a la programació
d’IB3.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3806-3811.
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RGE núm. 9960/05, relativa a generalització del tot inclòs.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1850-3855.

PREGUNTES

RGE núm. 575/05, relativa a reunió de l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2450-2451.

RGE núm. 576/05, relativa a viatges del president a
Madrid.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2415-2416.

RGE núm. 577/05, relativa a recàrrec per l’emissió de
bitllets d’avió.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2416-2417.

RGE núm. 578/05, relativa a demanda a Majorica.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2417-2418.

RGE núm. 615/05, relativa a oposicions IBANAT.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2418-2419.

RGE núm. 616/05, relativa a pacte en matèria de funció
pública.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2419-2420.

RGE núm. 617/05, relativa a gestió del Parc Nacional de
Cabrera.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2420-2421.

RGE núm. 618/05, relativa a previsions per a Menorca
contingudes en el Pla director energètic de les Illes Balears.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2421.

RGE núm. 619/05, relativa a la valoració de FITUR.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2421-2422.

RGE núm. 620/05, relativa a valoració dels nous cicles
formatius.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2422-2423.

RGE núm. 621/05, relativa a desenvolupament del Pla
Europa.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2423.

RGE núm. 979/05, relativa a un nou règim econòmic i fiscal
de les Illes Balears.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2451-2452.

RGE núm. 980/05, relativa a actuacions mediambientals
amb ingressos de la Targeta Verda.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2452-2453.

RGE núm. 1034/05, relativa a despesa turística l’any 2004.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2453-2454.

RGE núm. 1035/05, relativa a canvi de posició del Govern
entorn al descompte per a residents.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2454-2455.

RGE núm. 1037/05, relativa a absentisme i fracàs escolar a
les Illes Balears.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2490-2491.

RGE núm. 1039/05, relativa a absentisme i fracàs escolar a
les Illes Balears.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2491-2492.

RGE núm. 1040/05, relativa a finançament del descompte
del transport marítim entre les illes.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2455-2456.

RGE núm. 1042/05, relativa a actuacions de la Conselleria
de Salut i Consum en relació amb la grip.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2456-2457.

RGE núm. 1043/05, relativa a congrés de FIAVET a
Menorca.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2457.

RGE núm. 1044/05, relativa a resultat del Pla
d’emergències.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2457-2458.

RGE núm. 1282/05, relativa a Pla I+D+i.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2494-2495.

RGE núm. 1283/05, relativa a llei d’alcohol.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2492-2493.

RGE núm. 1284/05, relativa a publicitat del Pla de formació
laboral.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2495-2496.

RGE núm. 1285/05, relativa a pista d’atletisme de l’estadi
de Son Moix.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2496-2497.

RGE núm. 1332/05, relativa a finançament del transport
d’esportistes.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2493-2494.

RGE núm. 1333/05, relativa a ajuts a l’olivar per part del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2497-2498.

RGE núm. 1334/05, relativa a millora dels camins rurals
municipals.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498.

RGE núm. 1335/05, relativa a descompte en el transport
aeri.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498.

RGE núm. 1336/05, relativa a cost del diferencial del
descompte de transport aeri.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498-2499.

RGE núm. 1337/05, relativa a instalAlació de màquines de la
Lototrot.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2501.
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RGE núm. 1338/05, relativa a fet insular segons el tractat
sotmès a referèndum.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2499-2500.

RGE núm. 1341/05,  relativa a canvi climàtic.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2500-2501.

RGE núm. 1500/05, relativa a la targeta verda.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2526-2527.

RGE núm. 1577/05, relativa a Consell Audiovisual de les
Illes Balears.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2529-2530.

RGE núm. 1578/05, relativa a participació dels
professionals dels mitjans de comunicació en els òrgans de
consulta de l’EPRTIB.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2530-2531.

RGE núm. 1579/05, relativa a doblatge de pelAlícules al
català.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2531-2532.

RGE núm. 1580/05, relativa a nomenament de càrrecs
d’IB3.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2532-2533.

RGE núm. 1581/05, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2560-2561.

RGE núm. 1582/05, relativa a reglament que desenvolupa
la Llei de ports d’interès general de l’Estat.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2534-2535.

RGE núm. 1583/05, relativa a construcció de dessaladores
previstes al Pla Hidrològic Nacional.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2535-2536.

RGE núm. 1584/05, relativa a Museu Arqueològic
d’Eivissa.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2527-2528.

RGE núm. 1585/05, relativa a promoció de reserves de la
biosfera a Espanya.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2528-2529.

RGE núm. 1586/05, relativa a Pla esportiu 2005-2008.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2533-2534.

RGE núm. 1587/05, relativa a pactes locals d'ocupació.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2559-2560.

RGE núm. 2048/05, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Obres Públiques en projectes d'autopistes a Eivissa-
aeroport i Eivissa-Sant Antoni.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2570-2571.

RGE núm. 2052/05, relativa a votació massiva a un
candidat no conegut.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2561-2563.

RGE núm. 2053/05, relativa a recomanacions del vot als
residents argentins censats a Formentera.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2563-2564.

RGE núm. 2054/05, relativa a recollida de documentació
electoral dels residents argentins censats a Formentera.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2564-2565.

RGE núm. 2055/05, relativa a disculpes del president per
l'organització de la inscripció massiva de residents
argentins a Formentera.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2565-2566.

RGE núm. 2056/05, relativa a Reial Decret que estableix la
nova regulació dels descomptes del transport aeri i marítim.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2571-2572.

RGE núm. 2057/05, relativa a resultat de la fira INTEC a
Eivissa.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2566-2567.

RGE núm. 2058/05, relativa a actuacions en relació amb
l'educació i l'esbarjo dels infants als hospitals.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2567-2568.

RGE núm. 2059/05, relativa a cursos d'ensenyament del
català a distància mitjançant el sistema CAPSA.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2561-2563.

RGE núm. 2060/05, relativa a Pla de gestió de centres.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2572.

RGE núm. 2061/05, relativa a campanyes de donació
d'òrgans i teixits.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2569-2570.

RGE núm. 2066/05, relativa a dotació econòmica dels
centres d'ensenyament públics.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2568-2569.

RGE núm. 2145/05, relativa a subvencions per al petroli
professional agrícola.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2619-2620.

RGE núm. 2158/05, relativa a descompte del 5% només a
una part de les escales realitzades.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2617-2618.

RGE núm. 2159/05, relativa a desplegament normatiu de la
LOCE.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2614-2615.

RGE núm. 2173/05, relativa a arguments del Govern per
incrementar la dessalació.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2620-2621.

RGE núm. 2174/05, relativa a exclusió dels béns de
l’Església catòlica de l’1% cultural de l’Estat.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2621-2622.

RGE núm. 2175/05, relativa a millora de l’eficiència
energètica en l’enllumenat públic de Formentera.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2005 7

 

DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2622-2623.

RGE núm. 2176/05, relativa a descontaminació de l’aqüífer
de Santa Gertrudis a Eivissa.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2615-2616.

RGE núm. 2177/05, relativa a actuacions de
descontaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2616-2617.

RGE núm. 2178/05, relativa a implantació del “farmacèutic
a l’alta”.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2623.

RGE núm. 2179/05, relativa a promoció de 15 habitatges de
protecció oficial al Port de Pollença.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2618-2619.

RGE núm. 2353/05, relativa a Llei estatal d’horaris
comercials.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2656-2657.

RGE núm. 2364/05, relativa a política d’austeritat en la
despesa del Govern.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2652-2653.

RGE núm. 2365/05, relativa a pla d’equilibri pressupostari.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2651-2652.

RGE núm. 2366/05, relativa a generalització del tot inclòs.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2654-2655.

RGE núm. 2367/05, relativa a plus d’insularitat.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2650.

RGE núm. 2380/05, relativa a campanyes promocionals de
les Illes als mercats emissors.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2657.

RGE núm. 2381/05, relativa a fira Futur Jove.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2657-2658.

RGE núm. 2382/05, relativa a expectatives per al sector
turístic de les Illes Balears a la ITB de Berlín.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2650-2651.

RGE núm. 2383/05, relativa a situació de les actuacions en
infraestructura a Eivissa i Formentera per part de la
Conselleria de Salut i Consum.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2655-2651.

RGE núm. 2384/05, relativa a actuacions en matèria
d’agricultura ecològica.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2690-2691.

RGE núm. 2799/05, relativa a modificació de la política de
malbaratament de diner públic.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2699-2700.

RGE núm. 2800/05, relativa a increment de recaptació amb
la pujada d’imposts.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2693-2695.

RGE núm. 2801/05, relativa a targeta verda inclosa en el
pla de sanejament.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2692-2693.

RGE núm. 2802/05, relativa a increment d’altres taxes o
imposts en el pla de sanejament.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2691-2692.

RGE núm. 2804/05, relativa a depuració de “camarades”.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2696-2697.

RGE núm. 2805/05, relativa a transferència de les
competències en la gestió del Parc Nacional de Cabrera.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2698.

RGE núm. 2806/05, relativa a ubicació de la nova estació
depuradora d’aigües residuals de Vila.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2695.

RGE núm. 2807/05, relativa a Fira de la Ciència a Menorca.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2698-2699.

RGE núm. 2808/05, relativa a solAlicitud de colAlaboració
per part del batle d’Eivissa al conseller d’Educació en
relació amb projectes urbanístics.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2726-2727.

RGE núm. 2809/05, relativa a evolució dels ajuts per a la
conciliació de la vida laboral i familiar els darrers dos anys.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2695-2696.

RGE núm. 2810/05, relativa a imports pressupostaris
destinats a salut laboral.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2697.

RGE núm. 2940/05, relativa a recàrrec sobre l’impost
d’hidrocarburs.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2735-2736.

RGE núm. 2954/05, relativa a hospital de referència al
Castell de Bellver.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2733-2734.

RGE núm. 2955/05, relativa a situació de les instalAlacions
del poliesportiu Prínceps d’Espanya.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2729-2730.

RGE núm. 2956/05, relativa a actuacions en matèria de
turisme a Menorca.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2736.

RGE núm. 2957/05, relativa a funcionaris que es troben
actualment seguint un curs de millora del coneixement de
llengua catalana a l’EBAP.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2730.

RGE núm. 2958/05, relativa a posada en funcionament de
les instalAlacions d’Es Torretó de Menorca.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2731-2732.

RGE núm. 2959/05, relativa a situació del sector del calçat
a les Illes Balears.
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DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2736-2737.

RGE núm. 2960/05, relativa a situació del sector del calçat
a les Illes Balears.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2766-2767.

RGE núm. 2961/05, relativa a conflicte entre el sector de la
pesca i els majoristes.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2727-2728.

RGE núm. 2962/05, relativa a unitat de mama a Son
Dureta.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2730-2731.

RGE núm. 2963/05, relativa a mesures per disminuir el
nombre d’avortaments a les Illes Balears.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2728-2729.

RGE núm. 2964/05, relativa a disminució de la despesa
sanitària.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2732-2733.

RGE núm. 3172/05, relativa a pujada d’imposts.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2767-2768.

RGE núm. 3173/05, relativa a presentació del Pla
d’equilibri econòmic i financer.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2768-2769.

RGE núm. 3174/05, relativa a endeutament provocat pel
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2769-2770.

RGE núm. 3175/05, relativa a recaptació per l’impost sobre
successions.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2770-2771.

RGE núm. 3182/05, relativa a valoració del procés
d’adscripció a centres educatius.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2773-2774.

RGE núm. 3183/05, relativa a pujada de l’impost sobre
hidrocarburs.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2771-2772.

RGE núm. 3284/05, relativa a actuacions del consorci per
a la recuperació de la fauna de les Illes Balears.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2777.

RGE núm. 3185/05, relativa a actuacions per tal de
fomentar l’ús de l’energia solar.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2776-2777.

RGE núm. 3186/05, relativa a efectes de la nova llei
d’educació sobre el sistema educatiu de les Illes Balears.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2774.

RGE núm. 3187/05, relativa a actuacions per fomentar el
turisme de la tercera edat.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2774-2775.

RGE núm. 3188/05, relativa a balança fiscal de les Illes
Balears.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 27742-2773.

RGE núm. 3223/05, relativa a actuacions mediambientals
amb la Targeta verda.
DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2775-2776.

RGE núm. 3399/05, relativa a habitacions individuals a la
sanitat pública.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2813-2814.

RGE núm. 3401/05, relativa a valoració del nou conveni de
carreteres.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2807.

RGE núm. 3402/05, relativa a negociació del nou conveni de
carreteres.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2808.

RGE núm. 3403/05, relativa a finançament de l’obra del
nou accés a l’aeroport d’Eivissa.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2809-2810.

RGE núm. 3404/05, relativa a iniciativa comunitària
EQUAL.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2814-2815.

RGE núm. 3406/05, relativa a organigrama de l’Agència
Balear de l’Aigua.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2810-2811.

RGE núm. 3407/05, relativa a valoració de la “reunió
sectorial” d’agricultura celebrada a Palma.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2806-2807.

RGE núm. 3408/05, relativa a actuacions en matèria de
ports que estaran finalitzades abans de l’estiu del 2005.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2815.

RGE núm. 3409/05, relativa a actuacions en matèria
d’habitatge protegit.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2815-2816.

RGE núm. 3410/05, relativa a promoció de productes amb
denominació d’origen entre la població escolar.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2811.

RGE núm. 3411/05, relativa a mesures per a una major
humanització de l’atenció sanitària.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2811-2812.

RGE núm. 3412/05, relativa a actuacions de millora a
l’Hospital Joan March.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2812-2813.

RGE núm. 3546/05, relativa a actuacions del conseller
d’Interior.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2854-2855.

RGE núm. 3547/05, relativa a alumnes amb necessitats
educatives.
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DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2847-2848.

RGE núm. 3548/05, relativa a lliure elecció de centres.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2850-2851.

RGE núm. 3549/05, relativa a centres educatius poc
solAlicitats.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2848-2849.

RGE núm. 3550/05, relativa a formularis d’elecció de
centre.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2849-2850.

RGE núm. 3588/05, relativa a posada en funcionament de
la Targeta nadó.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2853-2854.

RGE núm. 3589/05, relativa a posada en funcionament de
la guarderia ASIMA.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2851-2852.

RGE núm. 3590/05, relativa a canvi de criteri en la
valoració dels plans de dinamització i excelAlència turística.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2854.

RGE núm. 3591/05, relativa a declaracions del ministre
d’Administracions Públiques en relació amb l’equiparació
d’ingressos per habitant.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2855-2856.

RGE núm. 3592/05, relativa a oferta d’accions formatives
per a persones ocupades.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2856.

RGE núm. 3593/05, relativa a oferta d’accions formatives
per a persones desocupades.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2856-2857.

RGE núm. 3594/05, relativa a conveni de carreteres.
DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2852-2853.

RGE núm. 3624/05, relativa a ampliació de la depuradora
de Cala d’Or.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2907-2908.

RGE núm. 3741/05, relativa a gratuïtat dels llibres de text.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2906-2907.

RGE núm. 3749/05, relativa a plans d’emergència
d’implantació obligatòria.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2914.

RGE núm. 3750/05, relativa a cobertura de les places
vacants a la policia local de les Illes Balears.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2911-2913.

RGE núm. 3751/05, relativa a actuacions per apropar el
món de la justícia als centres educatius.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2909-2910.

RGE núm. 3752/05, relativa a oferta pública d’ocupació a
l’ensenyament universitari.

DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2908-2909.

RGE núm. 3753/05, relativa a accés a la funció pública
docent dels ciutadans de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2909.

RGE núm. 3754/05, relativa a condicionament i millora de
torrents.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2913-2914.

RGE núm. 3755/05, relativa a campanya promocional
“Sonría, está usted en ...”.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2912-2913.

RGE núm. 3756/05, relativa a Pla de reestructuració del
sector lacti.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2946-2947.

RGE núm. 3757/05, relativa a Pla de viabilitat del sector
lacti boví.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2947-2948.

RGE núm. 3762/05, relativa a pagaments de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2910-2911.

RGE núm. 4059/05, relativa a balanç de la Fira de la
Ciència.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2957.

RGE núm. 4060/05, relativa a millores de l’ampliació del
servei d’hemodiàlisi a Can Misses.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2955-2956.

RGE núm. 4061/05, relativa a increment de població a
l’atenció primària.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2956.

RGE núm. 4062/05, relativa a promoció de productes de les
Illes Balears a centres educatius de Menorca.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2949-2950.

RGE núm. 4063/05, relativa a valoració de l’ocupació de la
temporada baixa.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2950.

RGE núm. 4064/05, relativa a congrés d’agents de viatges
italians a Menorca.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2956-2957.

RGE núm. 4065/05, relativa a compliment del protocol de
Majorica.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2950-2951.

RGE núm. 4066/05, relativa a compliment de seguiment de
Majorica.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2951-2952.

RGE núm. 4067/05, relativa a recolAlocació dels
treballadors de Majorica.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2952-2954.
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RGE núm. 4068/05, relativa a accions per impedir la
desaparició de Majorica.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2954-2955.

RGE núm. 4070/05, relativa a pacte per l’ocupació, la
cohesió social i l’economia productiva.
DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2948-2949.

RGE núm. 4073/05, relativa a propaganda d’un espectacle
per part de la Conselleria d’Educació i Cultura.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3006-3007.

RGE núm. 4244/05, relativa a sinistralitat laboral a
Menorca.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3008-3009.

RGE núm. 4245/05, relativa a mesures després de l’accident
a la carretera de Valldemossa.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3009-3010.

RGE núm. 4246/05, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3010-3011.

RGE núm. 4247/05, relativa a situació actual de la
sinistralitat laboral.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3011-3013.

RGE núm. 4257/05, relativa a certamen de tir al plat en
rostoll.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3007-3008.

RGE núm. 4258/05, relativa a venda d’hotels a cadenes
hoteleres.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3015-3016.

RGE núm. 4259/05, relativa a posada en marxa del projecte
Xarxaseguraib, Internet segura per als menors de les Illes
Balears.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3017-3018.

RGE núm. 4260/05, relativa a inspecció de joc.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3013-3014.

RGE núm. 4261/05, relativa a actuacions del servei de joc.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3014.

RGE núm. 4262/05, relativa a ajuts per palAliar la sequera.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3015.

RGE núm. 4263/05, relativa a recuperació del mercat
britànic a Menorca.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3016-3017.

RGE núm. 4264/05, relativa a novetats a la campanya de la
declaració de l’IRPF.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3013.

RGE núm. 4368/05, relativa a pla de lluita contra l’exclusió
social.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3052-3053.

RGE núm. 4376/05, relativa a conscienciació
mediambiental a la població escolar.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3051-3052.

RGE núm. 4377/05, relativa a creació de la mesa del
transport aeri.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3051.

RGE núm. 4378/05, relativa a constitució del comitè
assessor en matèria de cogestió aeroportuària.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3050-3051.

RGE núm. 4379/05, relativa a situació de l’Escola Nacional
de Vela Calanova.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3060-3061.

RGE núm. 4380/05, relativa a ajuts per potenciar
l’ensenyament de 0 a 3 anys.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3052.

RGE núm. 4381/05, relativa a millora de la situació de
l’alumnat malalt.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3054-3055.

RGE núm. 4382/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (I).
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3055-3056.

RGE núm. 4383/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (II).
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3056-3057.

RGE núm. 4384/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (III).
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3057-3059.

RGE núm. 4385/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (IV).
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3059-3060.

RGE núm. 4461/05, relativa a cotxes de lloguer.
DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3053-3054.

RGE núm. 4601/05, relativa a desplaçament i dietes del
professorat.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3098-3099.

RGE núm. 4603/05, relativa a concessió administrativa del
ferrocarril Palma-Sóller.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3099-3100.

RGE núm. 4604/05, relativa a traspàs del fons del Consorci
Formentera Desenvolupament.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3155-3156.

RGE núm. 4605/05, relativa a redireccionament del correu
electrònic
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3102-3103.

RGE núm. 4606/05, relativa a modificació del Reglament
del Parlament.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3103-3104.
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RGE núm. 4617/05, relativa a millora de la convivència
entre els alumnes als centres escolars.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3097-3098.

RGE núm. 4618/05, relativa a millora de la pràctica docent
del professorat.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3095-3096.

RGE núm. 4619/05, relativa a acollida de les mesures
d’implantació de noves tecnologies als centres escolars.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3096-3097.

RGE núm. 4620/05, relativa a valoració de la trobada
d’empreses turístiques i de tecnologies en el marc del
projecte Isnova
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3100-3101.

RGE núm. 4621/05, relativa a trasllat a Menorca d’un
creuer amb aproximadament 900 agents de viatge
espanyols.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3101.

RGE núm. 4622/05, relativa a instalAlacions per a la
pràctica del golf a Menorca com a oferta turística
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3104-3105.

RGE núm. 4625/05, relativa a CP Es Pont.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3094-3095.

RGE núm. 4787/05, relativa a emissions de CO2 a
l’atmosfera.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3161-3162.

RGE núm. 4788/05, relativa a venda de xalets i habitatges
de Mallorca a turistes.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3156-3157.

RGE núm. 4789/05, relativa a disminució de la despesa
turística en 1,2% el 2004.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3157-3158.

RGE núm. 4790/05, relativa a inici de la temporada
turística 2005.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3158-3159.

RGE núm. 4791/05, relativa a previsions de la temporada
turística del 2006.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3159-3160.

RGE núm. 4794/05, relativa a viatge a Nova York.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3162-3163.

RGE núm. 4795/05, relativa a novetats al Pla de qualitat de
les aigües de bany per al 2005.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3164-3165.

RGE núm. 4796/05, relativa a resultats de l’estratègia
contra el canvi climàtic.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3160-3161.

RGE núm. 4797/05, relativa a descentralització dels cursos
de la policia local.

DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3165.

RGE núm. 4798/05, relativa a situació de la negociació del
conveni del personal laboral al servei de la comunitat
autònoma.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3163-3164.

RGE núm. 4799/05, relativa a projecte de Portal nàutic.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3166.

RGE núm. 4800/05, relativa a nou Sistema d'informació
dels serveis públics d'ocupació (SISPE).
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3246-3247.

RGE núm. 6419/05, relativa a situació de les
infraestructures i dels equipaments educatius.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3247.

RGE núm. 6420/05, relativa a inici del nou curs escolar.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3247-3248.

RGE núm. 6421/05, relativa a Fundació Turística de
Menorca.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3249.

RGE núm. 6423/05, relativa a actuacions en relació amb el
producte turístic tot inclòs.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3249-3250.

RGE núm. 6424/05, relativa a accions de divulgació en
relació amb la Llei 4/2005, de drogodependències i altres
addiccions.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3250.

RGE núm. 6426/05, relativa a objectius del Pla de la
immigració de les Illes Balears.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3254-3255.

RGE núm. 6431/05, relativa a regeneració democràtica (I).
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3250-3251.

RGE núm. 6432/05, relativa a regeneració democràtica (II).
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3251-3253.

RGE núm. 6433/05, relativa a regeneració democràtica
(III).
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3253-3254.

RGE núm. 6435/05, relativa a curs escolar 1005-2006.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3248-3249.

RGE núm. 6458/05, relativa a estació provisional del tren.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3255-3256.

RGE núm. 6466/05, relativa a repercussions de la crisi
tèxtil.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3256-3258.

RGE núm. 6676/05, relativa a plantilla de tècnics de
prevenció de riscs laborals.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3343-3344.
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RGE núm. 6677/05, relativa a inici del curs escolar (I).
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3334-3335.

RGE núm. 6678/05, relativa a inici del curs escolar (II).
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3335-3336.

RGE núm. 6679/05, relativa a gestió d'IB3 (I).
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3337-3338.

RGE núm. 6680/05, relativa a gestió d'IB3 (II).
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3338-3339.

RGE núm. 6681/05, relativa a Pla de qualitat de l'oferta
turística complementària.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3340.

RGE núm. 6682/05, relativa a freqüències ferroviàries que
es posaran en funcionament a partir de l'1 d'octubre.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3337-3338.

RGE núm. 6683/05, relativa a programa PADI.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3344-3345.

RGE núm. 6684/05, relativa a potenciació de l'aprenentatge
de les llengües estrangeres.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3340-3341.

RGE núm. 6685/05, relativa a actuacions per minimitzar els
efectes de l'incendi de la fàbrica Dènix.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3341.

RGE núm. 6686/05, relativa a inserció laboral de colAlectius
desfavorits.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3341-3342.

RGE núm. 6687/05, relativa a incompliment del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3342-3343.

RGE núm. 7001/05, relativa a partits de futbol a IB3.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3506-3507.

RGE núm. 7002/05, relativa a terminis per presentar
solAlicitud d’ajudes.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3550-3551.

RGE núm. 7003/05, relativa a intervencions quirúrgiques
a l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3507-3508.

RGE núm. 7004/05, relativa a llistes d’espera.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3508-3509.

RGE núm. 7006/05, relativa a ampliació del port esportiu
de s’Estanyol de Migjorn.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3551-3552.

RGE núm. 7007/05, relativa a necessitats educatives dels
nouvinguts
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3512-3513.

RGE núm. 7008/05, relativa a posada en marxa d’apostes
hípiques a nivell de l’Estat
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3510.

RGE núm. 7009/05, relativa a mesures en matèria
d’habitatge.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3552-3553.

RGE núm. 7010/05, relativa a resposta dels pressuposts
generals de l’Estat als compromisos del Govern d’Espanya
amb les Illes Balears.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3513-3514.

RGE núm. 7012/05, relativa a traspàs de competències de
l’Institut Social de la Marina per part de l’Estat a la
comunitat autònoma.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3510-3511.

RGE núm. 7013/05, relativa a pagaments pendents als
professionals de la Conselleria d’Educació i Cultura.
DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3511-3512.

RGE núm. 7350/05, relativa a dificultats econòmiques dels
ciutadans de les Illes Balears.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3561-3562.

RGE núm. 7356/05, relativa a justificació del cop d’estat
franquista.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3553-3554.

RGE núm. 7357/05, relativa a construcció d’un dic exterior
al port de Ciutadella.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3560.

RGE núm. 7358/05, relativa a foment de l’agricultura
ecològica.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3554.

RGE núm. 7359/05, relativa a establiment de rutes
cicloturístiques.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3563-3564.

RGE núm. 7360/05, relativa a resposta dels joves a la
Hipoteca Jove.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3555-3556.

RGE núm. 7361/05, relativa a consum de productes amb
denominació de qualitat de les Illes Balears.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3554-3555.

RGE núm. 7362/05, relativa a alt índex de criminalitat a les
Illes Balears.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3561.

RGE núm. 7363/05, relativa a política institucional i Estatut
(I).
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3556-3557.

RGE núm. 7364/05, relativa a política institucional i Estatut
(II).
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3557.
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RGE núm. 7365/05, relativa a política institucional i Estatut
(III).
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3558-3559.

RGE núm. 7366/05, relativa a política institucional i Estatut
(IV).
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3559-3560.

RGE núm. 7506/05, relativa al tot inclòs.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3586-3587.

RGE núm. 7509/05, relativa a previsió d’ingressos d’IB3
per al 2005.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3588-3590.

RGE núm. 7510/05, relativa a necessitat de televisió
autonòmica a les Illes Balears.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3590-3591.

RGE núm. 7511/05, relativa a professors per al graduat en
Seguretat i Ciències Policials.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3594-3595.

RGE núm. 7512/05, relativa a exagerada presència de
consellers a un programa d’IB3.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3587-3588.

RGE núm. 7516/05, relativa a modificació del Decret
4/1986, d’avaluació d’impacte ambiental.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3591-3592.

RGE núm. 7517/05, relativa a projectes aprovats dins el
marc de la iniciativa europea EQUAL.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3594.

RGE núm. 7518/05, relativa a convenis entre el Govern de
les Illes Balears i les entitats locals sobre pactes locals.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3592.

RGE núm. 7519/05, relativa a noves edicions de la fira o
mostra de cultura popular.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3592-3593.

RGE núm. 7520/05, relativa a postura del Govern de l’Estat
en relació amb el Pla integral de la Platja de Palma.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3593-3594.

RGE núm. 7777/05, relativa a integració social de les
persones immigrades.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3631-3632.

RGE núm. 7805/05, relativa a anulAlació de la convocatòria
de cursos de formació.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3778-3779.

RGE núm. 7808/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (I).
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3626-3627.

RGE núm. 7809/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (II).
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3627-3629.

RGE núm. 7810/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (III).
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3629-3630.

RGE núm. 7811/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (IV).
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3630-3631.

RGE núm. 7815/05, relativa a retorn publicitari generat per
l’equip ciclista Illes Balears.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3634.

RGE núm. 7816/05, relativa a edició de material didàctic
contra la violència de gènere.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3636.

RGE núm. 7817/05, relativa a acord de colAlaboració amb
el Sr. Rafel Nadal.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3632-3633.

RGE núm. 7818/05, relativa a mapa de districtes
industrials.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3634-3635.

RGE núm. 7819/05, relativa a objectius del programa “Viu
la cultura”.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3633-3634.

RGE núm. 7820/05, relativa a Congrés de l’Educació.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3635.

RGE núm. 8087/05, relativa a deute públic.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3672-3674.

RGE núm. 8088/05, relativa a Hipoteca Jove (I).
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3666-3668.

RGE núm. 8089/05, relativa a llei del sòl.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3669-3670.

RGE núm. 8090/05, relativa a Hipoteca Jove (II).
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3668-3669.

RGE núm. 8101/05, relativa a demolició del Pont del tren
de Palma.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3670-3671.

RGE núm. 8102/05, relativa a ajuntaments discriminats a
les Illes Balears.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3674-3675.

RGE núm. 8106/05, relativa a previsions de la Conselleria
d’Educació i Cultura en relació amb el projecte de millora
de l’institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella de
Menorca.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3675-3676.
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RGE núm. 8107/05, relativa a acords amb l’administració
de l’Estat en matèria de planificació energètica.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3779-3780.

RGE núm. 8108/05, relativa a mostres preses dins el marc
del Pla Nacional d’Investigació de Residus (PNIR) al llarg
del 2005.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3671-3672.

RGE núm. 8110/05, relativa a compromisos del president
de l’Estat amb les Illes Balears com a conseqüència del
debat sobre l’estat de les comunitats autònomes.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3676.

RGE núm. 8111/05, relativa a conclusions del debat sobre
l’estat de les comunitats autònomes en relació amb les
reformes dels estatuts d’autonomia.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3672.

RGE núm. 9526/05, relativa a modificació del PDSRU de
Mallorca.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3782-3784.

RGE núm. 9531/05, relativa a tancament de l’empresa
Yanko.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3780-3781.

RGE núm. 9532/05, relativa a necessitats de
subministrament de les institucions.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3790-3791.

RGE núm. 9533/05, relativa a seguretat al colAlegi públic de
Santa Isabel.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3781-3782.

RGE núm. 9534/05, relativa a seguretat a les obres
públiques.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3785-3787.

RGE núm. 9537/05, relativa a nou impost.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3787-3788.

RGE núm. 9538/05, relativa a Pla de qualitat de les aigües
de bany a l’illa de Mallorca.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3788-3789.

RGE núm. 9539/05, relativa a implicació de les empreses de
les Illes Balears en l’adopció de sistemes de qualitat.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3789-3790.

RGE núm. 9540/05, relativa a colAlaboració entre la
Conselleria de Salut i el sector de la restauració pel que fa
a la Llei de drogodependències i altres addiccions.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3784.

RGE núm. 9541/05, relativa a projecte de reforma del
centre es Pinaret.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3788.

RGE núm. 9542/05, relativa a increment de les ajudes al
jovent.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3784-3785.

RGE núm. 9543/05, relativa a projecte de Centre Nacional
de Formació Laboral.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3785.

RGE núm. 10005/05, relativa a potencialitats del binomi
turisme-esport.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1836.

RGE núm. 10006/05, relativa a actuacions a l’Hospital
General en el marc del Pla sociosanitari.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1830-3831.

RGE núm. 10007/05, relativa a lideratge del rànquing de
criminalitat.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1833.

RGE núm. 10008/05, relativa a aplicació del Pla de
seguretat a les platges.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1838.

RGE núm. 10009/05, relativa a foment de les races
autòctones.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1830-3831.

RGE núm. 10010/05, relativa a actuacions en matèria de
recerca i investigació agrària.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1833-3834.

RGE núm. 10011/05, relativa a actuacions a venda
d’automòbils.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1838-3839.

RGE núm. 10017/05, relativa a deslocalització de les
indústries de les Illes Balears.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1834-3835.

RGE núm. 10018/05, relativa a aval de crèdit a l’empresa
Yanko.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1836-3837.

RGE núm. 10019/05, relativa a interpretació del Tribunal
Superior de Justícia.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1835-3836.

RGE núm. 10020/05, relativa a assignació de la quota làctia.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1832-3833.

RGE núm. 10021/05, relativa a llei de prevenció de
l’alcoholisme.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 1831-3832.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3419/04, relativa a suspensió, reforma i
desenvolupament de la Llei 48/2003, de règim econòmic i de
prestació de serveis dels ports d’interès general.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2472-2478.

RGE núm. 3479/04, relativa a pacte polític i social per a un
nou model turístic.
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2478-2484.
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RGE núm. 5906/04, relativa a compliment de la Llei
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
de serveis socials.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2680-2686.

RGE núm. 6062/04, relativa a alletament matern per als
nadons de mares amb VIH positiu.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2708-2712.

RGE núm. 6989/04, relativa a testament vital.
DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2751-2754.

RGE núm. 7034/04, relativa a creació del Consell de Dones
de les Illes Balears.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2832-2837.

RGE núm. 7035/04, relativa a borses d’interins publicades
al BOIB dia 21 d’octubre del 2004.
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2837-2842.

RGE núm. 7285/04, relativa a regulació de l’oferta del tot
inclòs.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2931-2937.

RGE núm. 7457/04, relativa a subsòl arqueològic.
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2937-2943.

RGE núm. 8204/04, relativa a conferència de presidents
dels consells insulars.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3352-3358.

RGE núm. 8395/04, relativa a model comunitari en salut
mental.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3036-3041.

RGE núm. 8627/04, relativa a suport a la candidatura de
Madrid per organitzar els Jocs Olímpics del 2012.
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3041-3045.

RGE núm. 8926/04, relativa a concreció dels acords
proposats pel president del Govern de les Illes Balears
sobre les inversions estatals a les Illes Balears.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3113-3119.

RGE núm. 1343/05, relativa a creació del Consell Insular de
Formentera.
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3119-3129.

RGE núm. 1423/05, relativa a llei integral de seguretat
alimentària.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3358-3363.

RGE núm. 1704/05, relativa a recuperació de la memòria
històrica.
DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3363-3369.

RGE núm. 1775/05, relativa a debat sobre l’estat de les
autonomies al Senat.
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2673-2680.

RGE núm. 1929/05, relativa a cessament del director
general de Política Lingüística.

DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3536-3545.

RGE núm. 2702/05, relativa a funcionament i gestió dels
criteris per a l’aplicació de l’1% cultural estatal.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3563-3569.

RGE núm. 2750/05, relativa a places d’alAlergologia a la
sanitat pública de les Illes Balears.
DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3569-3572.

RGE núm. 2988/05, relativa a conversió del banc de llet
materna en servei sanitari de referència per a tota Espanya.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3611-3621.

RGE núm. 3018/05, relativa a ampliació del port de
Formentera.
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3616-3621.

RGE núm. 3467/05, relativa a ràdio i televisió pública a les
Illes Balears com a eines fonamentals de normalització
lingüística.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3320-3328.

RGE núm. 3551/05, relativa a desenvolupament de la Llei
de salut de les Illes Balears.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3651-3653.

RGE núm. 3591/05, relativa a tarifa única per als viatges de
l’IMSERSO.
DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2549-2552.

RGE núm. 3998/05, relativa a reprovació del conseller
d’Interior.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2623-2631.

RGE núm. 4156/05, relativa a conveni de colAlaboració
entre el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes
Balears per a actuacions en infraestructures de costes.
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3653-3662.

RGE núm. 4157/05, relativa al Consell Assessor de l’ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3686-3690.

RGE núm. 4313/05, relativa a elaboració d’una normativa
bàsica d’àmbit estatal que reguli l’eficiència energètica i la
contaminació lumínica.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3690-3697.

RGE núm. 4921/05, relativa a nou hospital de Son Dureta.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2631-2638.

COMPAREIXENCES

De l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 2385/03, relativa a gratuïtat dels llibres de text.
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3861-3867.

DESIGNACIONS DIVERSES
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Dels membres del Consell d’Administració de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2521.

De nous membres del Consell Assessor de Radiotelevisió a
les Illes Balears.
DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2521.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears
de l’exercici del 2004.
DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2645.

INFORMES

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, sobre
règim d’incompatibilitats de l’Hble. Sra. Aina Rado i
Ferrando.
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2721.

SOLALICITUD DE SESSIONS
EXTRAORDINÀRIES

RGE núm. 4628/05, de solAlicitud de celebració de sessions
extraordinàries de la ponència per a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3239.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu del Dia oficial de la Memòria de l’Holocaust i la
Prevenció dels Crims contra la Humanitat.
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2414-2415.

Amb motiu de la celebració del 8 de març com a Dia
Internacional de la Dona Treballadora.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2558-2559.

Amb motiu de la commemoració dels atemptats terroristes
de l'11 de març del 2004 a Madrid.
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2559.

En favor d’una solució al conflicte del Sàhara occidental
justa i respectuosa amb el dret d’autodeterminació del
poble saharià.
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3239-3240.

Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la
Mobilitat.
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3328.

En relació amb els atacs soferts per alguns centres
educatius.
DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3706-3707.

En relació amb la utilització de l’aeroport de Palma per a
suposades activitats ilAlícites de l’administració dels Estats
Units d’Amèrica.

DS núm. 75 (22 de novembre), pàg. 3774.

Per la continuïtat dels centres territorials de RTVE.
DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3825.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRICIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4713/05, de mesures transitòries per a

l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3229-3232 i 3236-3237.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3951-3953, 3956-3957, 3959, 4071-
4073, 4077-4078, 4082 i 4084-4085.

Proposicions de llei
RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3856-3857.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3480-3482.

InterpelAlacions
RGE núm. 4609/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general desenvolupada en sistemes de qualitat,
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3595-3597 i 3600-3601.

RGE núm. 6505/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
77 (13 de desembre), pàg. 3840-3842 i 3847-3848.

Mocions
RGE núm. 5091/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en recerca, desenvolupament i
innovació, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3315-3317 i
3320.

RGE núm. 6921/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per millorar el turisme, DS núm. 70 (11
d’octubre), pàg. 3529-3531 i 3534-3535.

RGE núm. 7779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistemes de qualitat turístics, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3646-3648 i 3650-3651.

Preguntes
RGE núm. 578/05, relativa a demanda a Majorica, DS núm.

49 (1 de febrer), pàg. 2417 i 2418.
RGE núm. 1282/05, relativa a Pla I+D+i, DS núm. 51 (15 de

febrer), pàg. 2494.
RGE núm. 3548/05, relativa a lliure elecció de centres, DS

núm. 60 (3 de maig), pàg. 2850 i 2851.
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RGE núm. 4065/05, relativa a compliment del protocol de
Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2950 i 2951.

RGE núm. 4066/05, relativa a compliment de seguiment de
Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2951 i 2952.

RGE núm. 4246/05, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa,
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3010 i 3011.

RGE núm. 4790/05, relativa a inici de la temporada turística
2005, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3158.

RGE núm. 4791/05, relativa a previsions de la temporada
turística 2006, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3159 i 3160.

RGE núm. 7003/05, relativa a intervencions quirúrgiques a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3507
i 3508.

RGE núm. 9531/05, relativa a tancament de l’empresa
Yanko, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3780 i 3781.

RGE núm. 10017/05, relativa a deslocalització de les
indústries de les Illes Balears, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3834.

RGE núm. 10018/05, relativa a aval de crèdit a l’empresa
Yanko, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3836 i 3837.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7285/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a regulació de l’oferta del tot inclòs, DS núm. 61 (10 de maig),
pàg. 2933-2935.

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3931-3932, 3937-3938 i 3942.

InterpelAlacions
RGE núm. 6835/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2541.

RGE núm. 421/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3022-3023.

Mocions
RGE núm. 1818/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2590-2591.

RGE núm. 4467/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3109-3110.

Preguntes
RGE núm. 1037/05, relativa a absentisme i fracàs escolar a

les Illes Balears, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2490 i 2491.
RGE núm. 1578/05, relativa a doblatge de pelAlícules al

català, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2531.
RGE núm. 2962/05, relativa a la unitat de mana a Son

Dureta, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2730 i 2731.
RGE núm. 3549/05, relativa a centres educatius poc

solAlicitats, DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2848.

RGE núm. 6678/05, relativa a inici del curs escolar (II), DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3335 i 3336.

RGE núm. 9533/05, relativa a seguretat al colAlegi públic de
Santa Isabel, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3781 i 3782.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6062/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a alletament matern per als nadons de mares amb VIH
positiu, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2708-2709, 2711 i 2712.

RGE núm. 1929/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessament del director general de
Política Lingüística, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3542-
3543.

RGE núm. 2702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionament i gestió dels criteris per a l’aplicació de l’1%
cultural estatal, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3567-3568.

RGE núm. 2988/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conversió del banc de llet materna en servei sanitari de
referència per a tota Espanya, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3612-3613.

Compareixences
RGE núm. 8565/05, del Grup Parlamentari Socialista, de

l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2385/03, relativa a gratuïtat dels llibres de text, DS núm. 77 (13
de desembre), pàg. 3862-3863 i 3865-3866.

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3917-3918, 3922-3923, 3926 i 3927.

Proposicions de llei
RGE núm. 4626/05, sobre comercialització d’estades

turístiques a habitatges, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2641 i
2644-2645.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8538/04, del Grup Parlamentari Socialista, a la

Proposició de llei RGE núm. 4626/04, de comercialització
d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2437-2438 i 2441-2442.

InterpelAlacions
RGE núm. 7456/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de desestacionalització turística, DS núm. 49
(1 de febrer), pàg. 2423-2425 i 2429.

RGE núm. 1032/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds,  relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 62 (17 de maig), pàg. 2961-2962.

RGE núm. 4518/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3345-3347 i 3350-3351.
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RGE núm. 5189/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3791-3792, 3797 i 3798.

Mocions
RGE núm. 1173/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desestacionalització turística, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2508-2509 i 2512-2513.

RGE núm. 4298/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 64 (31 de maig), pàg. 3072-3074.

RGE núm. 9960/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 77 (13 de
desembre), pàg. 3850-3852 i 3854.

Preguntes
RGE núm. 1034/05, relativa a despesa turística l’any 2004,

DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2453-2454.
RGE núm. 2366/05, relativa a generalització del tot inclòs,

DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2654.
RGE núm. 2801/05, relativa a targeta verda inclosa en el pla

de sanejament, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2692 i 2693.
RGE núm. 3755/05, relativa a campanya promocional

“Sonría, está usted en ...”, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2912.
RGE núm. 4788/05, relativa a venda de xalets i habitatges

de Mallorca a turistes, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3156.
RGE núm. 4789/05, relativa a disminució de la despesa

turística en 1,2% el 2004, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3157.
RGE núm. 7808/05, relativa a impost sobre lloguer de

vehicles (I), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3626 i 3627.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3479/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a pacte polític i social per a un nou
model turístic, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2482-2483.

RGE núm. 7457/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsòl arqueològic, DS núm. 61 (10 de maig), pàg.
2937-2938 i 2942-2943.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4118.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3274-3277 i 3284-3286.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3411-3417 i 3433-
3437.

Preguntes
RGE núm. 2052/05, relativa a votació massiva a un candidat

no conegut, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2561-2562.

RGE núm. 2365/05, relativa a pla d’equilibri pressupostari,
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2651 i 2652.

RGE núm. 2800/05, relativa a increment de recaptació amb
la pujada d’imposts, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2693 i 2694.

RGE núm. 2964/05, relativa a disminució de la despesa
sanitària, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2732 i 2733.

RGE núm. 3174/05, relativa a endeutament provocat pel
Govern de les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2769
i 2770.

RGE núm. 4068/05, relativa a accions per impedir la
desaparició de Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2954.

RGE núm. 4382/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (I), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3055 i 2056.

RGE núm. 4383/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (II), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3056 i 2057.

RGE núm. 4605/05, relativa a redireccionament del correu
electrònic, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3102.

RGE núm. 4606/05, relativa a modificació del Reglament
del Parlament, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3103.

RGE núm. 6432/05, relativa a regeneració democràtica (II),
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3251 i 3252.

RGE núm. 6433/05, relativa a regeneració democràtica (III),
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3253 i 3254.

RGE núm. 7365/05, relativa a política institucional i Estatut
(III), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3558.

RGE núm. 7366/05, relativa a política institucional i Estatut
(IV), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3559.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació del Consell Insular de Formentera, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3121-3123 i 3128.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 4384/05, relativa a

actuacions fora de l’ètica política (III), DS núm. 64 (31 de
maig), pàg. 3958 i 3059.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 339/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2876-2877.

Preguntes
RGE núm. 7363/05, relativa a política institucional i Estatut

(I), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3556 i 3557.
RGE núm. 7364/05, relativa a política institucional i Estatut

(II), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3557.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8204/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conferència de presidents dels consells insulars, DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3352-3353 i 3357-3358.

AlAlusions
En relació amb la Pregunta RGE núm. 1583/05, relativa a

construcció de dessaladores previstes al Pla Hidrològic
Nacional, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2535 i 2536.
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BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4105-4106.

Preguntes
RGE núm. 2382/05, relativa a expectatives per al sector

turístic de les Illes Balears a la ITB de Berlín, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2651.

RGE núm. 3410/05, relativa a promoció de productes amb
denominació d’origen entre la població escolar, DS núm. 59 (26
d’abril), pàg. 2811.

RGE núm. 3588/05, relativa a posada en funcionament de la
Targeta nadó, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2853.

RGE núm. 4620/05, relativa a valoració de la trobada
d’empreses turístiques i de tecnologies en el marc del projecte
Isnova, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3101.

RGE núm. 6681/05, relativa a Pla de qualitat de l’oferta
turística complementària, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg.
3340.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de

desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 52
(22 de febrer), pàg. 2553.

RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears, DS núm.
66 (14 de juny), pàg. 3198-3200, 3203-3204, 3207-3209, 3211-
3212, 3214-3216 i 3218-3219.

RGE núm. 7748/05, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 78 (20 de desembre), pàg. 3873-3874, 3876-3877,
3879-3880, 3881 i 3883-3884.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3998-4000, 4006-4007 i 4012.

Proposicions de llei
RGE núm. 2766/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de mesurers específiques per a les illes d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3146-3148; DS núm. 76
(29 de novembre), pàg. 3813-3815, 3817, 3820-3822 i 3824.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2453/05, del Grup Parlamentari Socialista, núm.

2523/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i
núm. 2571/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, al Projecte de llei RGE núm. 1280/05, de ports de les
Illes Balears, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2880-2882, 2890-
2891 i 2898.

RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 8461/05, del Grup Parlamentari Socialista,  al
Projecte de llei núm. 7748/05, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3759-3761, 3765-3766 i 3772.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3296.

InterpelAlacions
RGE núm. 1031/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 61
(10 de maig), pàg. 2919-2920.

RGE núm. 1286/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim interinsular, DS núm. 55 (22 de
març), pàg. 2658-2659 i 2664.

RGE núm. 2748/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 65
(7 de juny), pàg. 3129-3131 i 3136.

Mocions
RGE núm. 2779/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a transport marítim, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2747-
2748 i 2750-2751.

RGE núm. 4149/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3032-3033.

RGE núm. 4886/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 67
(20 de setembre), pàg. 3309-3310 i 3314-3315.

Preguntes
RGE núm. 2802/05, relativa a increment d’altres taxes o

imposts en el pla de sanejament, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg.
2691 i 2692.

RGE núm. 3173/05, relativa a presentació del Pla d’equilibri
econòmic i financer, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2768.

RGE núm. 3403/05, relativa a finançament de l’obra del nou
accés a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2809.

RGE núm. 4245/05, relativa a mesures després de l’accident
a la carretera de Valldemossa, DS núm. 63 (24 de maig), pàg.
3009 i 3010.

RGE núm. 7811/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (IV), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3630.

RGE núm. 8089/05, relativa a llei del sòl, DS núm. 74 (15
de novembre), pàg. 3669.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3419/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

suspensió, reforma i desenvolupament de la Llei 48/2003, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès
general, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2475-2476.

RGE núm. 3018/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del port de Formentera, DS núm. 72 (25 d’octubre),
pàg. 3617-3618 i 3621.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
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RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3945 i 3948-3949.

InterpelAlacions
RGE núm. 4793/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3636-3638 i 3643-3644.

Mocions
RGE núm. 8311/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3799-3800 i 3805.

Preguntes
RGE núm. 2159/05, relativa a desplegament normatiu de la

LOCE, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2614 i 2615.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5906/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2680-2682 i 2685-2686.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4713/05, de mesures transitòries per a

l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3226-3228.

Preguntes
RGE núm. 618/05, relativa a previsions per a Menorca

contingudes en el Pla director energètic de les Illes Balears, DS
núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2421.

RGE núm. 8088/05, relativa a Hipoteca Jove (I), DS núm.
74 (15 de novembre), pàg. 3666-3667.

CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les

Illes Balears, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3083-3085 i 3088-
3089.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4015-4016.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3468-3469.

Preguntes
RGE núm. 577/05, relativa a recàrrec per l’emissió de

bitllets d’avió, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2416 i 2417.

RGE núm. 2158/05, relativa a descompte del 5% només a
una part de les escales realitzades, DS núm. 54 (15 de març),
pàg. 2617 i 2618.

RGE núm. 4244/05, relativa a sinistralitat laboral a
Menorca, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3008 i 3009.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3896-3897, 3903-3904 i 3909.

InterpelAlacions
RGE núm. 8658/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
57 (12 d’abril), pàg. 2737-2739 i 2744-2745.

Mocions
RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
59 (26 d’abril), pàg. 2825-2827 i 2831.

RGE núm. 8507/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3808.

Preguntes
RGE núm. 575/05, relativa a reunió de l’Agència Espanyola

de Cooperació Internacional, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2450 i 2451.

RGE núm. 1577/05, relativa a Consell Audiovisual de les
Illes Balears, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2529.

RGE núm. 1578/05, relativa a participació dels professionals
dels mitjans de comunicació en els òrgans de consulta de
l’EPRTIB, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2530.

RGE núm. 2053/05, relativa a recomanacions de vot als
residents argentins censats a Formentera, DS núm. 53 (8 de
març), pàg. 2563.

RGE núm. 6679/05, relativa a gestió d’IB3 (I), DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3337 i 3338.

RGE núm. 7512/05, relativa a exagerada presència de
consellers a un programa d’IB3, DS núm. 72 (25 d’octubre),
pàg. 3587 i 3588.

RGE núm. 10019/05, relativa a interpretació del Tribunal
Superior de Justícia, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3835
i 3836.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4157/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al Consell Assessor de l’ens públic Radiotelevisió de les
Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3686-3687 i
3689-3690.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2979-
2980, 2983, 2989-2990, 2992, 2998 i 2999-3000.
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RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3962-3962, 3968, 3973-3974 i 3980-
3981.

Proposicions de llei
RGE núm. 5180/04, de protecció del medi nocturn de les

Illes Balears, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2758-2759.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 782/05, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO), DS núm. 53 (8 de
març), pàg. 2594-2596.

RGE núm. 820/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2603 i 2608-2609.

Preguntes
RGE núm. 2367/05, relativa a plus d’insularitat, DS núm. 55

(22 de març), pàg. 2650.
RGE núm. 3624/05, relativa a ampliació de la depuradora de

Cala d’Or, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2907 i 2908.
RGE núm. 7002/05, relativa a terminis per presentar

solAlicituds d’ajudes, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3551.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4156/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per
a actuacions en infraestructures de costes, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3658-3659.

RGE núm. 4313/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració d’una normativa bàsica d’àmbit estatal que reguli
l’eficàcia energètica i la contaminació lumínica, DS núm. 74
(15 de novembre), pàg. 3691 i 3697.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3982-3984, 3989-3990 i 3993-3994.

Proposicions de llei
RGE núm. 2246/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2964-2967 i 2971-2973.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3305-3306.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3497-3499.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7176/05, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 6089/05, de gestió d’emergències de
les Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3697-
3700, 3701-3703 i 3705-3706.

InterpelAlacions
RGE núm. 5820/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2458-2460 i 2464-2465.

RGE núm. 523/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
publicació del BOIB i les seves particularitats, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2502-2503 i 2506-2507.

RGE núm. 5992/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat a les platges, DS núm. 53 (8 de març), pàg.
2573-2575 i 2578-2579.

RGE núm. 8686/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d’ara, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2777-2779, 2784-2785 i 2786.

RGE núm. 316/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al model audiovisual a les Illes Balears ,
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2821-2822.

RGE núm. 2749/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3167-3169 i 3172-3173.

RGE núm. 5361/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3681-3682.

Mocions
RGE núm. 1420/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg.
2544-2546 i 2548-2549.

RGE núm. 1699/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d'irregularitats en matèria de publicació del
BOIB i exigència de respectar les dates de publicació del BOIB,
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2580-2582 i 2586-2587.

RGE núm. 2245/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat a les platges, DS núm. 55 (22 de març), pàg.
2666-2668 i 2671-2673.

RGE núm. 3474/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública, DS núm. 60 (3 de
maig), pàg. 2866-2868 i 2873-2874.

Preguntes
RGE núm. 576/05, relativa a viatges del president a Madrid,

DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2415 i 2416.
RGE núm. 1285/05, relativa a pista d’atletisme de l’estadi

de Son Moix, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2496-2497.
RGE núm. 1580/05, relativa a nomenament de càrrecs

d’IB3, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2532.
RGE núm. 2054/05, relativa a recollida de documentació

electoral dels residents argentins censats a Formentera, DS núm.
53 (8 de març), pàg. 2564.

RGE núm. 2055/05, relativa a disculpes del president per
l'organització de la inscripció massiva de residents argentins a
Formentera, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2565 i 2566.

RGE núm. 2364/05, relativa a política d’austeritat en la
despesa del Govern, DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2653.
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RGE núm. 2799/05, relativa a modificació de la política de
malbaratament de diners públic, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg.
2699 i 2700.

RGE núm. 3175/05, relativa a recaptació per l’impost de
successions, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2770 i 2771.

RGE núm. 3550/05, relativa a formularis d’elecció de
centre, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2849.

RGE núm. 4384/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (III), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3957 i 3058.

RGE núm. 4385/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (IV), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3059 i 3060.

RGE núm. 6431/05, relativa a regeneració democràtica (I),
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3250 i 3251.

RGE núm. 6466/05, relativa a repercussions de la crisi tèxtil,
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3256, 3257 i 3258.

RGE núm. 7509/05, relativa a previsió d’ingressos d’IB3 per
al 2005, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3589.

RGE núm. 7510/05, relativa a necessitat de televisió
autonòmica a les Illes Balears, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3590.

RGE núm. 7511/05, relativa a professors per al graduat en
Seguretat i Ciències Policials, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3595 i 3596.

RGE núm. 7809/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (II), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3627 i 3628.

RGE núm. 8090/05, relativa a Hipoteca Jove (II), DS núm.
74 (15 de novembre), pàg. 3668.

RGE núm. 9532/05, relativa a necessitats de
subministrament de les institucions, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3790.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1998/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reprovació del conseller d’Interior, DS núm. 54 (15 de
març), pàg. 2624-2626 i 2629-2631.

RGE núm. 8627/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els Jocs
Olímpics del 2012, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3043-3044.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 4617/05, relativa a

millora de la convivència entre els alumnes als centres escolars,
DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3098.

En relació amb la Pregunta RGE núm. 4622/05, relativa a
instalAlacions per a la pràctica del golf a Menorca com a oferta
turística, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3104 i 3105.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7179/05, de cooperació al desenvolupament, DS

núm. 66 (14 de juny), pàg. 3187-3189 i 3191.
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3949-3951, 4115-4117 i 4119.

Proposicions de llei
RGE núm. 6928/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a serveis socials, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2517-2519 i 2520.

RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2716-2718 i
2720-2721.

InterpelAlacions
RGE núm. 704/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla integral de suport a la família, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2863-2864.

Preguntes
RGE núm. 3589/05, relativa a posada en funcionament de la

guarderia ASIMA, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2851 i 2852.
RGE núm. 3752/05, relativa a oferta pública d’ocupació a

l’ensenyament universitari, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2908
i 2909.

RGE núm. 4380/05, relativa a ajuts per potenciar
l’ensenyament de 0 a 3 anys, DS núm. 64 (31 de maig), pàg.
3052.

RGE núm. 4618/05, relativa a millora de la pràctica docent
del professorat, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3095-3096.

RGE núm. 6419/05, relativa a situació de les infraestructures
i dels equipaments educatius, DS núm. 67 (20 de setembre),
pàg. 3247.

RGE núm. 6426/05, relativa a objectius del Pla de la
immigració de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre),
pàg. 3254 i 3255.

RGE núm. 7007/05, relativa a necessitats educatives dels
nouvinguts, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3512-3513.

RGE núm. 7816/05, relativa a edició de material didàctic
contra la violència de gènere, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg.
3636.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3591/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a tarifa única per als viatges de l’IMSERSO, DS núm. 52 (22 de
febrer), pàg. 2550 i 2552.

RGE núm. 5906/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2683-2685.

RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació del Consell de Dones de les Illes Balears, DS
núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2833-2834.

RGE núm. 2988/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conversió del banc de llet materna en servei sanitari de
referència per a tota Espanya, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3611-3612 i 3615-3616.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4009-4010, 4012-4013 i 4016-4018.

InterpelAlacions
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RGE núm. 1031/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 61
(10 de maig), pàg. 2920-2922.

RGE núm. 1286/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim interinsular, DS núm. 55 (22 de
març), pàg. 2662-2663.

RGE núm. 2748/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 65
(7 de juny), pàg. 3134-3135.

Mocions
RGE núm. 2779/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a transport marítim, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2748-
2750 i 2751.

RGE núm. 3474/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública, DS núm. 60 (3 de
maig), pàg. 2868-2870 i 2874.

RGE núm. 4149/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3033-3035.

RGE núm. 4886/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 67
(20 de setembre), pàg. 3312-3313.

Preguntes
RGE núm. 1335/05, relativa a descompte en el transport

aeri, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498.
RGE núm. 6682/05, relativa a freqüències ferroviàries que

es posaran en funcionament a partir de l’1 d’octubre, DS núm.
68 (27 de setembre), pàg. 3340.

RGE núm. 7516/05, relativa a modificació del Decret
4/1986, d’avaluació d’impacte ambiental, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3591.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1998/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reprovació del conseller d’Interior, DS núm. 54 (15 de
març), pàg. 2627-2629.

RGE núm. 8926/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a concreció dels acords proposats pel
president del Govern de les Illes Balears sobre les inversions
estatals a les Illes Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3116-
3118.

RGE núm. 1929/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessament del director general de
Política Lingüística, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3543-
3544.

GARCÍA I QUEROL, CARME (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4554/05, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de

març, de cooperatives, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3225 i
3226.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4044-4045, 4049-4050 i 4053-4054.

InterpelAlacions

RGE núm. 7209/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2700-2702 i 2706-
2707.

RGE núm. 4608/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de prevenció de riscs
laborals, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3514-3515 i 3519-
3520.

Mocions
RGE núm. 8615/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2430-2432 i 2435-2436.

RGE núm. 8929/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconversió turística, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2467-2468 i 2471-2472.

RGE núm. 3039/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei 1/2003, de cooperatives, DS
núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2787-2788 i 2791-2792.

RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prevenció de riscs laborals, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3602-3604 i 3610-3611.

Preguntes
RGE núm. 1284/05, relativa a publicitat del Pla de formació

laboral, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2495.
RGE núm. 3404/05, relativa a iniciativa comunitària

EQUAL, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2814 i 2815.
RGE núm. 4067/05, relativa a recolAlocació dels treballadors

de Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2952 i 2953.
RGE núm. 4247/05, relativa a situació actual de la

sinistralitat laboral, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3012.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7035/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a borses d’interins publicades al BOIB de dia 21
d’octubre del 2004, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2837-2838 i
2841-2842.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres

addiccions a les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2796-2797 i 2801.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4025-4027, 4032-4033 i 4039.

InterpelAlacions
RGE núm. 1109/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3263-
3264.

Mocions
RGE núm. 4742/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries, DS núm.
70 (11 d’octubre), pàg. 3525-3527.
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Preguntes
RGE núm. 1283/05, relativa a llei d’alcohol, DS núm. 51

(15 de febrer), pàg. 2492.
RGE núm. 2963/05, relativa a mesures per disminuir el

nombre d’avortaments a les Illes Balears, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2728 i 2729.

RGE núm. 7004/05, relativa a llistes d’espera, DS núm. 70
(11 d’octubre), pàg. 3509.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3591/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a tarifa única per als viatges de l’IMSERSO, DS núm. 52 (22 de
febrer), pàg. 2551.

RGE núm. 4921/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2633-2634.

RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a testament vital, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2751-
2752 i 2754.

RGE núm. 8395/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model comunitari en salut mental, DS núm. 63 (24 de maig),
pàg. 3039-3040.

RGE núm. 2750/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places d’alAlergologia a la sanitat pública de les Illes
Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3569-3570 i 3572.

RGE núm. 3551/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de salut de les Illes
Balears, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3651-3652 i 3653.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3939-3941 i 3942.

InterpelAlacions
RGE núm. 421/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3023-3024.

RGE núm. 4793/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3642-3643.

Mocions
RGE núm. 4467/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3110-3112.

RGE núm. 8311/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3803-3805.

Preguntes
RGE núm. 620/05, relativa a valoració dels nous cicles

formatius, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2422.
RGE núm. 2060/05, relativa a Pla de gestió de centres, DS

núm. 53 (8 de març), pàg. 2569.
RGE núm. 2174/05, relativa a exclusió dels béns de

l’Església catòlica de l’1% cultural de l’Estat, DS núm. 54 (15
de març), pàg. 2621 i 2122.

RGE núm. 2958/05, relativa a posada en funcionament de
les instalAlacions d’Es Torretó de Menorca, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2732.

RGE núm. 3186/05, relativa a efectes de la nova llei
d’educació sobre el sistema educatiu de les Illes Balears, DS
núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2774.

RGE núm. 4381/05, relativa a millora de la situació de
l’alumnat malalt, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3055.

RGE núm. 4617/05, relativa a millora de la convivència
entre els alumnes als centres escolars, DS núm. 65 (7 de juny),
pàg. 3097.

RGE núm. 6684/05, relativa a potenciació de l’aprenentatge
de les llengües estrangeres, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg.
3336.

RGE núm. 7519/05, relativa a noves edicions de la fira o
mostra de cultura popular, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3592 i 3593.

RGE núm. 7820/05, relativa a Congrés de l’Educació, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3635.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3467/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ràdio i televisió pública a les Illes Balears com a eines
fonamentals de normalització lingüística, DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3323-3325, 3327 i 3328.

RGE núm. 2702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionament i gestió dels criteris per a l’aplicació de l’1%
cultural estatal, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3563-3564 i
3568-3569.

GUASCH I DÍAZ, DIEGO MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

InterpelAlacions
RGE núm. 8658/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
57 (12 d’abril), pàg. 2743-2744.

Mocions
RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
59 (26 d’abril), pàg. 2829-2831.

Preguntes
RGE núm. 2057/05, relativa a resultat de la fira INTEC a

Eivissa, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2567.
RGE núm. 4378/05, relativa a constitució del comitè

assessor en matèria de cogestió aeroportuària, DS núm. 64 (31
de maig), pàg. 3050.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg.4118. 

Esmenes a la totalitat
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RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2006, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3740-3743 i 3746-3748.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3277-3279, 3286-3287, 3296, 3302-3303,
3306-3307 i 3308.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3447-3451.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1775/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a debat sobre l’estat de les autonomies al Senat, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2679.

RGE núm. 8204/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conferència de presidents dels consells insulars, DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3353-3354 i 3358.

RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la memòria històrica, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3367-3368.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les

Illes Balears, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3085-3087 i 3089.
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3906-3908, 3909, 3992-3993 i 3994.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3470-3471.

InterpelAlacions
RGE núm. 523/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
publicació del BOIB i les seves particularitats, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2506.

RGE núm. 8686/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d’ara, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2783-2784.

Mocions
RGE núm. 1699/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d'irregularitats en matèria de publicació del
BOIB i exigència de respectar les dates de publicació del BOIB,
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2584-2585.

Preguntes

RGE núm. 2176/05, relativa a descontaminació de l’aqüífer
de Santa Gertrudis a Eivissa, DS núm. 54 (15 de març), pàg.
2615-2616.

RGE núm. 2177/05, relativa a actuacions de
descontaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa, DS
núm. 54 (15 de març), pàg. 2616 i 2617.

RGE núm. 2957/05, relativa a funcionaris que es troben
actualment seguint un curs de millora del coneixement de
llengua catalana a l’EBAP, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2730.

RGE núm. 3750/05, relativa a cobertura de les places
vacants a la policia local de les Illes Balears, DS núm. 61 (10 de
maig), pàg. 2911.

RGE núm. 4060/05, relativa a millores de l’ampliació del
servei d’hemodiàlisi a Can Misses, DS núm. 62 (17 de maig),
pàg. 2955.

RGE núm. 4260/05, relativa a inspecció de joc, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3013.

RGE núm. 4261/05, relativa a actuacions del servei de joc,
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3014.

RGE núm. 4798/05, relativa a situació de la negociació del
conveni del personal laboral al servei de la comunitat autònoma,
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3163.

RGE núm. 8111/05, relativa a conclusions del debat sobre
l’estat de les comunitats autònomes en relació amb les reformes
dels estatuts d’autonomia, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg.
3672.

RGE núm. 10007/05, relativa a lideratge del rànquing de
criminalitat, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3833.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1775/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a debat sobre l’estat de les autonomies al Senat, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2673-2674 i 2678-2679.

RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a testament vital, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2753-
2754.

RGE núm. 7035/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a borses d’interins publicades al BOIB de dia 21
d’octubre del 2004, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2840-2841.

LÓPEZ I OLEO, MARIA ANNA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3946.

InterpelAlacions
RGE núm. 6835/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2541-2542.

Mocions
RGE núm. 1818/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2591-2592.

Preguntes
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RGE núm. 2058/05, relativa a actuacions en relació amb
l'educació i l'esbarjo dels infants als hospitals, DS núm. 53 (8 de
març), pàg. 2567 i 2568.

RGE núm. 3182/05, relativa a valoració del procés
d’adscripció a centres educatius, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2773.

RGE núm. 3751/05, relativa a actuacions per apropar el món
de la justícia als centres educatius, DS núm. 61 (10 de maig),
pàg. 2909.

RGE núm. 4062/05, relativa a promoció de productes de les
Illes Balears a centres educatius de Menorca, DS núm. 62 (17
de maig), pàg. 2949.

RGE núm. 4619/05, relativa a acollida de les mesures
d’implantació de noves tecnologies als centres escolars, DS
núm. 65 (7 de juny), pàg. 3096 i 3097.

RGE núm. 4795/05, relativa a novetats al Pla de qualitat de
les aigües de bany per al 2005, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3164 i 3165.

RGE núm. 6420/05, relativa a inici del nou curs escolar, DS
núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3247.

RGE núm. 7819/05, relativa a objectius del programa “Viu
la cultura”, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3633 i 3634.

RGE núm. 9540/05, relativa a colAlaboració entre la
Conselleria de Salut i el sector de la restauració pel que fa a la
Llei de drogodependències i altres addiccions, DS núm. 76 (29
de novembre), pàg. 3784.

MARÍ I TUR, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3924-3935 i 3926.

Proposicions de llei
RGE núm. 2766/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de mesurers específiques per a les illes d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3140-3141; DS núm. 76
(29 de novembre), pàg. 3815-3816, 3818, 3822-3823 i 3824-
3825.

InterpelAlacions
RGE núm. 7456/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de desestacionalització turística, DS núm. 49
(1 de febrer), pàg. 2428.

RGE núm. 1032/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds,  relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 62 (17 de maig), pàg. 2962.

RGE núm. 4518/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3350.

RGE núm. 4609/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general desenvolupada en sistemes de qualitat,
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3599-3600.

RGE núm. 5189/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3796-3797.

Mocions

RGE núm. 1173/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desestacionalització turística, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2511-2512.

RGE núm. 4298/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 64 (31 de maig), pàg. 3074-3075.

RGE núm. 6921/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per millorar el turisme, DS núm. 70 (11
d’octubre), pàg. 3533-3534.

RGE núm. 7779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistemes de qualitat turístics, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3649-3650.

Preguntes
RGE núm. 619/05, relativa a valoració de FITUR, DS núm.

49 (1 de febrer), pàg. 2421.
RGE núm. 2806/05, relativa a ubicació de la nova

depuradora d’aigües residuals de Vila, DS núm. 56 (5 d’abril),
pàg. 2695.

RGE núm. 3590/05, relativa a canvi de criteri en la valoració
dels plans de dinamització i excelAlència turística, DS núm. 60
(3 de maig), pàg. 2854.

RGE núm. 4063/05, relativa a valoració de l’ocupació de la
temporada baixa, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2950.

RGE núm. 6423/05, relativa a actuacions en relació amb el
producte turístic tot inclòs, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg.
3249.

RGE núm. 7520/05, relativa a postura del Govern de l’Estat
en relació amb el Pla integral de la Platja de Palma, DS núm. 72
(25 d’octubre), pàg. 3593.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3479/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a pacte polític i social per a un nou
model turístic, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2480-2481.

RGE núm. 7285/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació de l’oferta del tot inclòs, DS núm. 61 (10 de maig),
pàg. 2931 i 2936-2937.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1584/05, relativa a Museu Arqueològic

d’Eivissa, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2527-2528.
RGE núm. 2808/05, relativa a solAlicitud de colAlaboració per

part del batle d’Eivissa al conseller d’Educació en relació amb
projectes urbanístics, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2726.

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

Projectes de llei
RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres

addiccions a les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2794-2796 i 2800.

RGE núm. 7179/05, de cooperació al desenvolupament, DS
núm. 66 (14 de juny), pàg. 3183-3184 i 3190.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3885-3887, 3890-3891, 4023-4025,
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4031-4032, 4036, 4038-4039, 40788-4089, 4095-4096, 4102,
4104-4105, 4108-4109, 4114-4115 i 4117-4118.

Proposicions de llei
RGE núm. 6928/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a serveis socials, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2515-2516.

RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2714-2715.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2006, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3721-3724, 3733-3734 i 3745.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3304-3305 i 3307.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3459-3460 i 3496-
3497.

InterpelAlacions
RGE núm. 5820/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2462-2463 i 2464.

RGE núm. 704/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla integral de suport a la família, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2857-2859 i 2864-2865.

RGE núm. 1109/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3258-
3260 i 3264-3265.

RGE núm. 6505/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
77 (13 de desembre), pàg. 3845-3846.

Mocions
RGE núm. 8929/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2469-2470.

RGE núm. 1420/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg.
2547.

RGE núm. 4742/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries, DS núm.
70 (11 d’octubre), pàg. 3522-3524 i 3528-3529.

Preguntes
RGE núm. 4257/05, relativa a certamen de tir al plat en

rostoll, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3007 i 3008.

RGE núm. 4368/05, relativa a pla de lluita contra l’exclusió
social, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3053.

RGE núm. 4625/05, relativa a CP Es Pont, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3094 i 3095.

RGE núm. 7013/05, relativa a pagaments pendents als
professionals de la Conselleria d’Educació i Cultura, DS núm.
70 (11 d’octubre), pàg. 3511 i 3512.

RGE núm. 7777/05, relativa a integració social de les
persones immigrades, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3631
i 3632.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4921/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2631-2633 i 2637-2638.

RGE núm. 6062/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alletament matern per als nadons de mares amb VIH
positiu, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2710-2711.

RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a testament vital, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2752-
2753.

RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació del Consell de Dones de les Illes Balears, DS
núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2835-2836.

RGE núm. 8395/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model comunitari en salut mental, DS núm. 63 (24 de maig),
pàg. 3037-3039.

RGE núm. 1423/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei integral de seguretat alimentària, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3362.

RGE núm. 2750/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places d’alAlergologia a la sanitat pública de les Illes
Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3570 i 3571.

RGE núm. 2988/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conversió del banc de llet materna en servei sanitari de
referència per a tota Espanya, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3614-3615.

RGE núm. 3551/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de salut de les Illes
Balears, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3652-3653.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1035/05, relativa a finançament del descompte

del transport marítim entre les illes, DS núm. 50 (8 de febrer),
pàg. 2455.

RGE núm. 1333/05, relativa a ajuts a l’olivar per part del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2497.

RGE núm. 2175/05, relativa a millora de l’eficiència
energètica en l’enllumenat públic de Formentera, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2622.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell Insular de Formentera, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3119-3121, 3127-3128 i 3129.

RGE núm. 3018/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del port de Formentera, DS núm. 72 (25 d’octubre),
pàg. 3616-3617 i 3620.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3958 i 3959-3960.

InterpelAlacions
RGE núm. 2749/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3171-3172.

RGE núm. 5361/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3682-3683.

Mocions
RGE núm. 5091/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en recerca, desenvolupament i
innovació, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3319-3320.

RGE núm. 8507/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3806-3807 i 3810-3808-3809.

Preguntes
RGE núm. 616/05, relativa a pacte en matèria de funció

pública, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2419 i 2420.
RGE núm. 1044/05, relativa a resultat del Pla

d’emergències, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2457.
RGE núm. 1337/05, relativa a instalAlació de màquines de la

Lototrot, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2501.
RGE núm. 2059/05, relativa a cursos d'ensenyament del

català a distància mitjançant el sistema CAPSA, DS núm. 53 (8
de març), pàg. 2572.

RGE núm. 2381/05, relativa a fira Futur Jove, DS núm. 55
(22 de març), pàg. 2657.

RGE núm. 2959/05, relativa a situació del sector del calçat
a les Illes Balears, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2736.

RGE núm. 3185/05, relativa a actuacions per tal de fomentar
l’ús de l’energia solar, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2776.

RGE núm. 3754/05, relativa a condicionament i millora de
torrents, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2913 i 2914.

RGE núm. 4059/05, relativa a balanç de la Fira de la
Ciència, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2957.

RGE núm. 4259/05, relativa a posada en marxa del projecte
Xarxaseguraib, Internet segura per als menors de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3017.

RGE núm. 4379/05, relativa a situació de l’escola Nacional
de Vela Calanova, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3960 i 3061.

RGE núm. 4799/05, relativa a projecte de Portal nàutic, DS
núm. 66 (14 de juny), pàg. 3166.

RGE núm. 7009/05, relativa a mesures en matèria
d’habitatge, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3553.

RGE núm. 7362/05, relativa a alt índex de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3561.

RGE núm. 7517/05, relativa a projectes aprovats dins el
marc de la iniciativa europea EQUAL, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3594.

RGE núm. 9541/05, relativa a projecte de reforma del centre
es Pinaret, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3788.

RGE núm. 10008/05, relativa a aplicació del Pla de seguretat
a les platges, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3838.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions de llei
RGE núm. 339/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2877-2878
i 2880.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3458-3459.

Mocions
RGE núm. 6921/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per millorar el turisme, DS núm. 70 (11
d’octubre), pàg. 3532.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació del Consell de Dones de les Illes Balears, DS
núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2834.

RGE núm. 7457/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsòl arqueològic, DS núm. 61 (10 de maig), pàg.
2940.

RGE núm. 8627/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els Jocs
Olímpics del 2012, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3043.

RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la memòria històrica, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3365-3366.

RGE núm. 2702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionament i gestió dels criteris per a l’aplicació de l’1%
cultural estatal, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3564-3565.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4035-4036, 4037 i 4039-4040.

Proposicions de llei
RGE núm. 2246/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2970-2971 i 2973-2974.

InterpelAlacions
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RGE núm. 1109/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3264.

RGE núm. 6505/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
77 (13 de desembre), pàg. 3846-3847.

Mocions
RGE núm. 4742/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries, DS núm.
70 (11 d’octubre), pàg. 3527-3528.

Preguntes
RGE núm. 1042/05, relativa a actuacions de la Conselleria

de Salut i Consum en relació amb la grip, DS núm. 50 (8 de
febrer), pàg. 2456.

RGE núm. 2061/05, relativa a campanyes de donació
d'òrgans i teixits, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2569-2570.

RGE núm. 2178/05, relativa a implantació del “farmacèutic
a l’alta”, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2623.

RGE núm. 3412/05, relativa a actuacions de millora a
l’Hospital Joan March, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2812.

RGE núm. 4061/05, relativa a increment de població a
l’atenció primària, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2956.

RGE núm. 10006/05, relativa a actuacions a l’Hospital
General en el marc del Pla sociosanitari, DS núm. 77 (13 de
desembre), pàg. 3830 i 3831.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4921/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2635-2637 i 2638.

RGE núm. 6062/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alletament matern per als nadons de mares amb VIH
positiu, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2709-2710 i 2711.

RGE núm. 8395/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model comunitari en salut mental, DS núm. 63 (24 de maig),
pàg. 3036-3037 i 3040-3041.

RGE núm. 2750/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places d’alAlergologia a la sanitat pública de les Illes
Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3571 i 3572.

RGE núm. 3551/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de salut de les Illes
Balears, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3653.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3390-3394 i 3397-
3398.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de

desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 52
(22 de febrer), pàg. 2552.

Proposicions de llei
RGE núm. 4626/04, del Grup Parlamentari Popular sobre

comercialització d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2640-2641 i 2643.

RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2715-2716 i
2720.

RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca, de
protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2756-2757.

RGE núm. 2246/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2968-2970 i 2973.

RGE núm. 6091/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a derogació de la Llei 12/1988, de 17
de novembre, de camps de golf, DS núm. 71 (18 d’octubre),
pàg. 3577-3578 i 3582.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8538/04, del Grup Parlamentari Socialista, a la

Proposició de llei RGE núm. 4626/04, de comercialització
d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2438-2440 i 2442-2443.

RGE núm. 820/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2611.

RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2006, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3748-3749.

RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 8461/05, del Grup Parlamentari Socialista,  al
Projecte de llei núm. 7748/05, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3773-3774.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3466-3467, 3478-3479,
3486-3487 i 3494.

Mocions
RGE núm. 1699/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d'irregularitats en matèria de publicació del
BOIB i exigència de respectar les dates de publicació del BOIB,
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2582-2583.

RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
59 (26 d’abril), pàg. 2827-2828.

RGE núm. 4149/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3029-3030.

RGE núm. 4886/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 67
(20 de setembre), pàg. 3313.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 3419/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
suspensió, reforma i desenvolupament de la Llei 48/2003, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès
general, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2472-2473 i 2477-2478.

RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a testament vital, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2752.

RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell Insular de Formentera, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3123-3124.

RGE núm. 3467/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ràdio i televisió pública a les Illes Balears com a eines
fonamentals de normalització lingüística, DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3320-3322, 3326-3327 i 3328.

RGE núm. 8204/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conferència de presidents dels consells insulars, DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3354-3355.

RGE núm. 4313/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració d’una normativa bàsica d’àmbit estatal que reguli
l’eficàcia energètica i la contaminació lumínica, DS núm. 74
(15 de novembre), pàg. 3691-3693.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de

desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 52
(22 de febrer), pàg. 2553-2554.

RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears, DS núm.
66 (14 de juny), pàg. 3200-3201, 3204-3205, 3209-3210, 3212,
3216-3217 i 3219.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4062-4064, 4065, 4080-4081, 4082-
4083 i 4085-4086.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2453/05, del Grup Parlamentari Socialista, núm.

2523/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i
núm. 2571/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, al Projecte de llei RGE núm. 1280/05, de ports de les
Illes Balears, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2896-2897 i 2900-
2901.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3492-3494.

Preguntes
RGE núm. 617/05, relativa a gestió del Parc Nacional de

Cabrera, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2420.
RGE núm. 1334/05, relativa a millora dels camins rurals

municipals, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498.
RGE núm. 1582/05, relativa a reglament que desenvolupa la

Llei de ports d’interès general de l’Estat, DS núm. 52 (22 de
febrer), pàg. 2534-2535.

RGE núm. 1583/05, relativa a construcció de dessaladores
previstes al Pla Hidrològic Nacional, DS núm. 52 (22 de febrer),
pàg. 2535 i 2536.

RGE núm. 2805/05, relativa a transferència de les
competències en la gestió del Parc Nacional de Cabrera, DS
núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2698.

RGE núm. 3408/05, relativa a actuacions en matèria de ports
que estaran finalitzades abans de l’estiu del 2005, DS núm. 59
(26 d’abril), pàg. 2815.

RGE núm. 4262/05, relativa a ajuts per palAliar la sequera,
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3015.

RGE núm. 7008/05, relativa a posada en marxa d’apostes
hípiques a nivell de l’Estat, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg.
3510.

RGE núm. 7361/05, relativa a consum de productes amb
denominació de qualitat de les Illes Balears, DS núm. 71 (18
d’octubre), pàg. 3554 i 3555.

RGE núm. 7818/05, relativa a mapa de districtes industrials,
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3634.

RGE núm. 8107/05, relativa a acords amb l’administració de
l’Estat en matèria de planificació energètica, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3779-3780.

RGE núm. 9539/05, relativa a implicació de les empreses de
les Illes Balears en l’adopció de sistemes de qualitat, DS núm.
76 (29 de novembre), pàg. 3789.

RGE núm. 10009/05, relativa a foment de les races
autòctones, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3839.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4313/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a elaboració d’una normativa bàsica d’àmbit estatal que reguli
l’eficàcia energètica i la contaminació lumínica, DS núm. 74 (15
de novembre), pàg. 3690-3691 i 3696.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4118.

Proposicions de llei
RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3860.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres

addiccions a les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2798-2799 i 2801-2802.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg.4099-4101 i 4103-4104. 

InterpelAlacions
RGE núm. 5820/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2463-2464.
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Mocions
RGE núm. 1420/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg.
2547-2548.

Preguntes
RGE núm. 1332/05, relativa a finançament d’esportistes, DS

núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2493.
RGE núm. 1586/05, relativa a Pla esportiu 2005-2008, DS

núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2533.
RGE núm. 2955/05, relativa a situació de les instalAlacions

del poliesportiu Prínceps d’Espanya, DS núm. 57 (12 d’abril),
pàg. 2729.

RGE núm. 7012/05, relativa a traspàs de competències de
l’Institut Social de la Marina per part de l’Estat a la comunitat
autònoma, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3510 i 3511.

RGE núm. 7817/05, relativa a acord de colAlaboració amb el
Sr. Rafel Nadal, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3632 i 3633.

RGE núm. 9542/05, relativa a increment de les ajudes al
jovent, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3784.

RGE núm. 10005/05, relativa a potencialitats del binomi
turisme-esport, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3836.

PROHENS I VICENS, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7176/05, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 6089/05, de gestió d’emergències de
les Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3704-3705
i 3706.

InterpelAlacions
RGE núm. 5992/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguretat a les platges, DS núm. 53 (8 de març), pàg.
2577-2578.

Mocions
RGE núm. 2245/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguretat a les platges, DS núm. 55 (22 de març), pàg.
2668-2670.

Preguntes
RGE núm. 3407/05, relativa a valoració de la “reunió

sectorial” d’agricultura celebrada a Palma, DS núm. 59 (26
d’abril), pàg. 2806.

RGE núm. 7358/05, relativa a foment de l’agricultura
ecològica, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3554.

RGE núm. 8108/05, relativa a mostres preses dins el marc
del Pla Nacional d’Investigació de Residus (PNIR) al llarg del
2005, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3671.

RGE núm. 10010/05, relativa a actuacions en matèria de
recerca i investigació agrària, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3834.

PUCHE I CASTILLEJO, EDUARD (Grup Parlamentari
Popular)

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3482.

Preguntes
RGE núm. 1587/05, relativa a pactes locals d'ocupació, DS

núm. 53 (8 de març), pàg. 2559-2560.
RGE núm. 2179/05, relativa a promoció de 15 habitatges de

protecció oficial al Port de Pollença, DS núm. 54 (15 de març),
pàg. 2618.

RGE núm. 2384/05, relativa a actuacions en matèria
d’agricultura ecològica, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2690.

RGE núm. 2810/05, relativa a imports pressupostaris
destinats a salut laboral”, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2697.

RGE núm. 2960/05, relativa a situació del sector del calçat
a les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2766.

RGE núm. 3183/05, relativa a pujada de l’impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2771.

RGE núm. 3409/05, relativa a actuacions en matèria
d’habitatge protegit, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2816-2817.

RGE núm. 3592/05, relativa a oferta d’accions formatives
per a persones ocupades, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2856.

RGE núm. 3593/05, relativa a oferta d’accions formatives
per a persones desocupades, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2857.

RGE núm. 3749/05, relativa a plans d’emergència
d’implantació obligatòria, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2914.

RGE núm. 4377/05, relativa a creació de la mesa del
transport aeri, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3051.

RGE núm. 4797/05, relativa a descentralització dels cursos
de la policia local, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3165.

RGE núm. 7360/05, relativa a resposta dels joves a la
Hipoteca Jove, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3555.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7457/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subsòl arqueològic, DS núm. 61 (10 de maig), pàg.
2941-2942.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3887-3888 i 3891-3892.

Proposicions de llei
RGE núm. 6091/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a derogació de la Llei 12/1988, de 17
de novembre, de camps de golf, DS núm. 71 (18 d’octubre),
pàg. 3576-3577.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2006, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3724-3726, 3735-3736 i 3745-3746.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
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autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3297 i 3299-3301.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3485-3486.

InterpelAlacions
RGE núm. 2747/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3061-3063 i 3068-3069.

Mocions
RGE núm. 4715/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 66
(14 de juny), pàg. 3175-3176 i 3179-3180.

Preguntes
RGE núm. 3172/05, relativa a pujada d’imposts, DS núm. 58

(19 d’abril), pàg. 2767.
RGE núm. 3401/05, relativa a valoració del nou conveni de

carreteres, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2807.
RGE núm. 4603/05, relativa a concessió administrativa del

ferrocarril Palma-Sóller, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3099 i
3100.

RGE núm. 6680/05, relativa a gestió d’IB3 (II), DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3338 i 3339.

RGE núm. 7810/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (III), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3629.

RGE núm. 8087/05, relativa a deute públic, DS núm. 74 (15
de novembre), pàg. 3673.

RGE núm. 9534/05, relativa a seguretat a les obres
públiques, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3785 i 3786.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8926/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a concreció dels acords proposats pel
president del Govern de les Illes Balears sobre les inversions
estatals a les Illes Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3115-
3116.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7179/05, de cooperació al desenvolupament, DS

núm. 66 (14 de juny), pàg. 3185-3187 i 3190-3191.
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4109-4111, 4115 i 4118.

Proposicions de llei
RGE núm. 6928/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a serveis socials, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2516-2517.

RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2712-2713 i
2718-2719.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3460-3461.

InterpelAlacions
RGE núm. 704/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla integral de suport a la família, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2862-2863.

Preguntes
RGE núm. 3547/05, relativa a alumnes amb necessitats

educatives, DS núm. 60 (3 de maig), pàg.2847.
RGE núm. 6677/05, relativa a inici del curs escolar (I), DS

núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3334-3335.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació del Consell de Dones de les Illes Balears, DS
núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2832-2833 i 2836.

RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la memòria històrica, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3363-3364 i 3368-3369.

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

Projectes de llei
RGE núm. 7748/05, de mesures tributàries i administratives,

DS núm. 78 (20 de desembre), pàg. 3870-3871, 3875-3876,
3877-3878 i 3882-3883.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3885, 3890, 3914-3915, 3920-3921,
3925, 3951, 4022-4023, 4030-4031, 4036 i 4037-4038.

Proposicions de llei
RGE núm. 4626/05, sobre comercialització d’estades

turístiques a habitatges, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2638-
2639 i 2643-2644.

RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2713-2714.

RGE núm. 2766/05, del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, de mesurers específiques per a les illes d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3141-3143; DS núm. 76
(29 de novembre), pàg. 3811-3812, 3816, 3818 i 3823.

RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3857-3858.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8538/04, del Grup Parlamentari Socialista, a la

Proposició de llei RGE núm. 4626/04, de comercialització
d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2443.
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3402-3407 i 3428-
3430.

InterpelAlacions
RGE núm. 523/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
publicació del BOIB i les seves particularitats, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2504-2505.

RGE núm. 1286/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim interinsular, DS núm. 55 (22 de
març), pàg. 2661-2662.

RGE núm. 1032/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds,  relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 62 (17 de maig), pàg. 2958-2959 i 2962-2963.

RGE núm. 1109/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3262.

RGE núm. 6505/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
77 (13 de desembre), pàg. 3844-3845.

Mocions
RGE núm. 1699/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d'irregularitats en matèria de publicació del
BOIB i exigència de respectar les dates de publicació del BOIB,
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2583-2584.

RGE núm. 2245/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat a les platges, DS núm. 55 (22 de març), pàg.
2670.

RGE núm. 2779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2748.

RGE núm. 4298/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 64 (31 de maig), pàg. 3070-3071 i 3075.

RGE núm. 4715/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 66
(14 de juny), pàg. 3176-3177.

RGE núm. 4886/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 67
(20 de setembre), pàg. 3314.

RGE núm. 4742/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries, DS núm.
70 (11 d’octubre), pàg. 3524-3525.

RGE núm. 8507/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3807.

Preguntes
RGE núm. 980/05, relativa a actuacions mediambientals

amb ingressos de la Targeta Verda, DS núm. 50 (8 de febrer),
pàg. 2452-2453.

RGE núm. 1581/05, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2560.

RGE núm. 2048/05, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Obres Públiques en projectes d'autopistes a Eivissa-aeroport
i Eivissa-Sant Antoni, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2570 i
2571.

RGE núm. 2804/05, relativa a depuració de “camarades”,
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2696 i 2697.

RGE núm. 2954/05, relativa a hospital de referència al
Castell de Bellver, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2734.

RGE núm. 3399/05, relativa a habitacions individuals a la
sanitat pública, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2813.

RGE núm. 3546/05, relativa a actuacions del conseller
d’Interior, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2855.

RGE núm. 4258/05, relativa a venda d’hotels a cadenes
hoteleres, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3015 i 3016.

RGE núm. 4601/05, relativa a desplaçament i dietes del
professorat, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3098 i 3099.

RGE núm. 6435/05, relativa a curs escolar 2005-2006, DS
núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3248 i 3249.

RGE núm. 6676/05, relativa a plantilla de tècnics de
prevenció de riscs laborals, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg.
3343 i 3344.

RGE núm. 7350/05, relativa a dificultats econòmiques dels
ciutadans de les Illes Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg.
3561 i 3562.

RGE núm. 7805/05, relativa a anulAlació de la convocatòria
de cursos de formació, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg.
3778 i 3779.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3419/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

suspensió, reforma i desenvolupament de la Llei 48/2003, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès
general, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2473-2474.

RGE núm. 3591/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tarifa única per als viatges de l’IMSERSO, DS núm. 52 (22 de
febrer), pàg. 2550-2551.

RGE núm. 7035/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a borses d’interins publicades al BOIB de dia 21
d’octubre del 2004, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2838 i 2839.

RGE núm. 7285/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació de l’oferta del tot inclòs, DS núm. 61 (10 de maig),
pàg. 2935-2936.

RGE núm. 4921/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2634-2635.

RGE núm. 8395/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model comunitari en salut mental, DS núm. 63 (24 de maig),
pàg. 3040.

RGE núm. 3467/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ràdio i televisió pública a les Illes Balears com a eines
fonamentals de normalització lingüística, DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3325.

RGE núm. 8204/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conferència de presidents dels consells insulars, DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3355-3356.

RGE núm. 3018/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del port de Formentera, DS núm. 72 (25 d’octubre),
pàg. 3619.

RGE núm. 4157/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Consell Assessor de l’ens públic Radiotelevisió de les
Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3687-3688.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)
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Projectes de llei
RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de

desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 52
(22 de febrer), pàg. 2553.

RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les
Illes Balears, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3080-3082 i 3087-
3088.

RGE núm. 4554/05, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3225.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3929-3931, 3936-3937, 3942, 3944-
3945, 3947-3948, 3985-3986, 3989, 3993, 4042-4043, 4048-
4049 i 4053.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3301.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3476-3478.

InterpelAlacions
RGE núm. 6835/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2536-2538 i 2542-2543.

RGE núm. 5992/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat a les platges, DS núm. 53 (8 de març), pàg.
2577.

RGE núm. 8686/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d’ara, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2782-2783.

RGE núm. 421/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3018-3020 i 3024-3025.

RGE núm. 4608/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de prevenció de riscs
laborals, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3518-3519.

RGE núm. 4793/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3641-3642.

Mocions
RGE núm. 8615/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2433-2434.

RGE núm. 1818/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2587-2589 i 2592-2593.

RGE núm. 2245/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat a les platges, DS núm. 55 (22 de març), pàg.
2670-2671.

RGE núm. 3474/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública, DS núm. 60 (3 de
maig), pàg. 2872-2873.

RGE núm. 4467/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3105-3107 i 3112-3113.

RGE núm. 5091/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en recerca, desenvolupament i
innovació, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3318.

RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prevenció de riscs laborals, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3607-3608 i 3609.

RGE núm. 8311/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3801-3802.

Preguntes
RGE núm. 2066/05, relativa a dotació econòmica dels

centres d'ensenyament públics, DS núm. 53 (8 de març), pàg.
2568.

RGE núm. 3406/05, relativa a organigrama de l’Agència
Balear de l’Aigua, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2810.

RGE núm. 3762/05, relativa a pagaments de la Conselleria
d’Educació i Cultura, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2910 i
2911.

RGE núm. 4073/05, relativa a propaganda d’un espectacle
per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, DS núm. 63 (24
de maig), pàg. 3006 i 3007.

RGE núm. 6687/05, relativa a incompliment del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 68 (27 de setembre),
pàg. 3342 i 3343.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3591/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a tarifa única per als viatges de l’IMSERSO, DS núm. 52 (22 de
febrer), pàg. 2551.

RGE núm. 5906/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2682-2683.

RGE núm. 7035/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a borses d’interins publicades al BOIB de dia 21
d’octubre del 2004, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2839.

RGE núm. 7457/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsòl arqueològic, DS núm. 61 (10 de maig), pàg.
2939.

RGE núm. 1998/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació del conseller d’Interior, DS núm. 54 (15 de
març), pàg. 2627.

RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell Insular de Formentera, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3125-3127.

RGE núm. 8204/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conferència de presidents dels consells insulars, DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3356-3357.

RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la memòria històrica, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3364-3365.

RGE núm. 1929/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessament del director general de
Política Lingüística, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3536-
3538, 3539-3540 i 3545.

RGE núm. 2702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionament i gestió dels criteris per a l’aplicació de l’1%
cultural estatal, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3565-3567.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)
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Projectes de llei
RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2976-
2977, 2982-2983, 2985-2987, 2991, 2995-2996 i 2999.

RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears, DS núm.
66 (14 de juny), pàg. 3195-3196, 3201-3202, 3205-3206, 3210-
3211, 3213 i 3217-3218.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3927-3929, 3935-3936, 3941, 3943,
3946-3947, 3960-3961, 3966-3968, 3972-3973, 3978-3979,
3994-3996, 4003-4005, 4010-4011 i 4013-4014.

Proposicions de llei
RGE núm. 5180/04, del Grup Parlamentari Mixt, de

protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2755-2756 i 2760.

RGE núm. 6091/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a derogació de la Llei 12/1988, de 17
de novembre, de camps de golf, DS núm. 71 (18 d’octubre),
pàg. 3572-3575 i 3580-3582.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 820/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2596-2598, 2603-2605 i 2609-2611.

RGE núm. 2453/05, del Grup Parlamentari Socialista, núm.
2523/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i
núm. 2571/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, al Projecte de llei RGE núm. 1280/05, de ports de les
Illes Balears, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2884-2887, 2892-
2893 i 2899-2900.

RGE núm. 7176/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 6089/05, de gestió d’emergències de
les Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3703-
3704.

RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2006, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3718-3721, 3732-3733 i 3743-3744.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3459, 3464-3466,
3479-3480, 3487-3488 i 3494-3496.

InterpelAlacions
RGE núm. 5820/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2462.

RGE núm. 6835/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2540.

RGE núm. 7456/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de desestacionalització turística, DS núm. 49
(1 de febrer), pàg. 2427.

RGE núm. 8686/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d’ara, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2781-2782 i 2787.

RGE núm. 1031/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 61
(10 de maig), pàg. 2914-2916 i 2922-2923.

RGE núm. 421/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3021-3022.

RGE núm. 2747/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3065-3066.

RGE núm. 2748/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 65
(7 de juny), pàg. 3133-314.

RGE núm. 4609/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general desenvolupada en sistemes de qualitat,
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3599.

RGE núm. 4793/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3640-3641.

Mocions
RGE núm. 8929/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2468-2469.

RGE núm. 1173/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desestacionalització turística, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2509-2510.

RGE núm. 1420/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg.
2546-2547.

RGE núm. 1818/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2589-2590.

RGE núm. 3474/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública, DS núm. 60 (3 de
maig), pàg. 2870-2872.

RGE núm. 4149/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3027-3029 i 3035-3036.

RGE núm. 4467/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3107-3108.

RGE núm. 8311/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3802-3803.

RGE núm. 9960/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 77 (13 de
desembre), pàg. 3852-3853.

Preguntes
RGE núm. 1341/05, relativa a canvi climàtic, DS núm. 51

(15 de febrer), pàg. 2500 i 2501.
RGE núm. 2173/05, relativa a arguments del Govern per

incrementar la dessalació, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2620
i 2121.

RGE núm. 3223/05, relativa a actuacions mediambientals
amb la Targeta verda, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2775-2776.

RGE núm. 4361/05, relativa a cotxes de lloguer, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3053-3054.
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RGE núm. 4787/05, relativa a emissions de CO2 a
l’atmosfera, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3161 i 3162.

RGE núm. 7006/05, relativa a ampliació del port esportiu de
s’Estanyol de Migjorn, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3551
i 3552.

RGE núm. 8101/05, relativa a demolició del Pont del tren de
Palma, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3670 i 3671.

RGE núm. 9526/05, relativa a modificació del PDSRU de
Mallorca, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3783 i 3784.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1998/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reprovació del conseller d’Interior, DS núm. 54 (15 de
març), pàg. 2626-2627.

RGE núm. 5906/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2682.

RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació del Consell de Dones de les Illes Balears, DS
núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2834-2835.

RGE núm. 1423/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei integral de seguretat alimentària, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3360-3361.

RGE núm. 1929/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessament del director general de
Política Lingüística, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3540-
3542.

RGE núm. 2988/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conversió del banc de llet materna en servei sanitari de
referència per a tota Espanya, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3613-3614.

RGE núm. 4156/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per
a actuacions en infraestructures de costes, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3653-3655, 3656-3657, 3660-3661 i 3662.

RGE núm. 4313/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració d’una normativa bàsica d’àmbit estatal que reguli
l’eficàcia energètica i la contaminació lumínica, DS núm. 74
(15 de novembre), pàg. 3693-3695.

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

Projectes de llei
RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de

desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 52
(22 de febrer), pàg. 2553.

RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres
addiccions a les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2792-2794 i 2799-2800.

RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les
Illes Balears, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3078-3079 i 3087.

RGE núm. 7179/05, de cooperació al desenvolupament, DS
núm. 66 (14 de juny), pàg. 3181-3183, 3189 i 3190.

RGE núm. 4554/05, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3225.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3893-3894, 3901-3902, 3908, 3955-
3956, 3984-3985, 4086-4088, 4094-4095, 4101, 4104, 4106-
4108, 4114 i 4117.

Proposicions de llei
RGE núm. 6928/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a serveis socials, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2513-2515 i 2519-2520.

RGE núm. 339/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2876.

RGE núm. 2246/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2967-2968.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 8461/05, del Grup Parlamentari Socialista,  al
Projecte de llei núm. 7748/05, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3754-3756, 3763-3764 i 3770-3771.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3271-3272 i 3282-3283, 3295, 3298, 3301,
3304, 4040-4042, 4047-4048 i 4053.

InterpelAlacions
RGE núm. 7209/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2703-2704.

RGE núm. 8658/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
57 (12 d’abril), pàg. 2741-2742.

RGE núm. 316/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al model audiovisual a les Illes Balears ,
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2820-2821.

RGE núm. 704/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla integral de suport a la família, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2862.

RGE núm. 4518/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3348-3349.

RGE núm. 4608/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de prevenció de riscs
laborals, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3517-2518.

RGE núm. 5361/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3680-3681.

RGE núm. 5189/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 2794-2795.

Mocions
RGE núm. 8615/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2432-2433.

RGE núm. 3039/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei 1/2003, de cooperatives, DS
núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2790-2791.
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RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
59 (26 d’abril), pàg. 2828.

RGE núm. 5091/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en recerca, desenvolupament i
innovació, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3317.

RGE núm. 6921/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per millorar el turisme, DS núm. 70 (11
d’octubre), pàg. 3532-3533.

RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prevenció de riscs laborals, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3606-3607.

RGE núm. 7779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistemes de qualitat turístics, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3648.

Preguntes
RGE núm. 615/05, relativa a oposicions IBANAT, DS núm.

49 (1 de febrer), pàg. 2418 i 2419.
RGE núm. 3741/05, relativa a gratuïtat dels llibres de text,

DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2906 i 2907.
RGE núm. 4070/05, relativa a pacte per l’ocupació, la

cohesió social i l’economia productiva, DS núm. 62 (17 de
maig), pàg. 2948 i 2949.

RGE núm. 10021/05, relativa a actuacions a llei de
prevenció de l’alcoholisme, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg.
3831.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3479/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a pacte polític i social per a un nou
model turístic, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2478-2480 i
2483-2484.

RGE núm. 6062/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alletament matern per als nadons de mares amb VIH
positiu, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2710.

RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a testament vital, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2752.

RGE núm. 7457/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subsòl arqueològic, DS núm. 61 (10 de maig), pàg.
2940-2941.

RGE núm. 1775/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a debat sobre l’estat de les autonomies al Senat, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2677-2678.

RGE núm. 8926/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a concreció dels acords proposats pel
president del Govern de les Illes Balears sobre les inversions
estatals a les Illes Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3114-
3115.

RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell Insular de Formentera, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3124-3125.

RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la memòria històrica, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3366-3367.

RGE núm. 2750/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places d’alAlergologia a la sanitat pública de les Illes
Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3570.

RGE núm. 3551/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de salut de les Illes
Balears, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3652.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 5180/04, del Grup Parlamentari Mixt, de

protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2759-2760.

RGE núm. 339/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2878-2879.

RGE núm. 8627/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els Jocs
Olímpics del 2012, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3041-3042
i 3044-3045.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3461-3462.

SALOM I SOLER, AINA MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4089-4091, 4096-4097, 4102-4103 i
4105. 

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

Projectes de llei
RGE núm. 4713/05, de mesures transitòries per a

l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3228-3229 i 3235-3236.

RGE núm. 7748/05, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 78 (20 de desembre), pàg. 3872-3873, 3876, 3878-
3879 i 3883.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3894-3896, 3902, 3908-3909, 3953,
3956, 4055-4056, 4060, 4064, 4070-4071, 4076, 4081-4082 i
4083-4084.

Proposicions de llei
RGE núm. 339/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2875-2876
i 2879-2880.

RGE núm. 2246/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2968.

RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3858-3859.

Esmenes a la totalitat
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RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 8461/05, del Grup Parlamentari Socialista,  al
Projecte de llei núm. 7748/05, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3756-3758, 3764-3765 i 3771-3772.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3272-3274, 3283-3284 i 3297-3298.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3407-3411 i 3430-
3433.

InterpelAlacions
RGE núm. 7456/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de desestacionalització turística, DS núm. 49
(1 de febrer), pàg. 2427-2428.

RGE núm. 8658/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
57 (12 d’abril), pàg. 2742-2743.

RGE núm. 316/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al model audiovisual a les Illes Balears,
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2816-2818, 2823 i 2825.

RGE núm. 523/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
publicació del BOIB i les seves particularitats, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2505-2506.

RGE núm. 2747/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3066-3067.

RGE núm. 2749/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3171.

RGE núm. 5361/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3677-3678 i 3683-3684.

Mocions
RGE núm. 1699/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d'irregularitats en matèria de publicació del
BOIB i exigència de respectar les dates de publicació del BOIB,
DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2584.

RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
59 (26 d’abril), pàg. 2829.

RGE núm. 3649/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a model audiovisual de les Illes Balears,
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2924-2926 i 2929-2930.

RGE núm. 4715/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 66
(14 de juny), pàg. 3177-3178.

RGE núm. 8507/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3806-3807 i 3810-3811.

Preguntes

RGE núm. 979/05, relativa a un nou règim econòmic i fiscal
de les Illes Balears, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2451-2452.

RGE núm. 1338/05, relativa a fet insular segons el tractat
sotmès a referèndum, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2499 i
2500.

RGE núm. 2145/05, relativa a subvencions per al petroli
professional agrícola, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2619 i
2120.

RGE núm. 2353/05, relativa a Llei estatal d’horaris
comercials, DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2656.

RGE núm. 2940/05, relativa a recàrrec sobre l’impost
d’hidrocarburs, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2735.

RGE núm. 3188/05, relativa a balança fiscal de les Illes
Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2772 i 2773.

RGE núm. 4794/05, relativa a viatge a Nova York, DS núm.
66 (14 de juny), pàg. 3162 i 3163.

RGE núm. 7356/05, relativa a justificació del cop d’estat
franquista, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3553 i 3554.

RGE núm. 7506/05, relativa al tot inclòs, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3586 i 3587.

RGE núm. 8102/05, relativa a ajuntaments discriminats a les
Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3674 i 3675.

RGE núm. 9537/05, relativa a nou impost, DS núm. 76 (29
de novembre), pàg. 3787.

RGE núm. 10011/05, relativa a venda d’automòbils, DS
núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3838 i 3839.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7285/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a regulació de l’oferta del tot inclòs, DS núm. 61 (10 de maig),
pàg. 2932-2933.

RGE núm. 1775/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a debat sobre l’estat de les autonomies al Senat, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2674-2675 i 2679.

RGE núm. 8627/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els Jocs
Olímpics del 2012, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3042-3043.

RGE núm. 8926/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a concreció dels acords proposats pel
president del Govern de les Illes Balears sobre les inversions
estatals a les Illes Balears, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3113-
3114 i 3118-3119.

RGE núm. 3467/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ràdio i televisió pública a les Illes Balears com a eines
fonamentals de normalització lingüística, DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3322-3323.

RGE núm. 4157/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Consell Assessor de l’ens públic Radiotelevisió de les
Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3688.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 7748/05, de mesures tributàries i administratives,

DS núm. 78 (20 de desembre), pàg. 3874-3875, 3877, 3881-
3882 i 3884-3885.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3888-3890 i 3892-3893.

Proposicions de llei
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RGE núm. 4626/05, sobre comercialització d’estades
turístiques a habitatges, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2641-
2642 i 2645.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8538/04, del Grup Parlamentari Socialista, a la

Proposició de llei RGE núm. 4626/04, de comercialització
d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2440-2441, 2443.

RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 8461/05, del Grup Parlamentari Socialista,  al
Projecte de llei núm. 7748/05, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3769-3770 i 3772-3773.

InterpelAlacions
RGE núm. 2747/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3067-3068.

Mocions
RGE núm. 4715/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 66
(14 de juny), pàg. 3178-3179.

Preguntes
RGE núm. 1043/05, relativa a congrés de FIAVET a

Menorca, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2457.
RGE núm. 1336/05, relativa a cost del diferencial del

descompte de transport aeri, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg.
2498-2499.

RGE núm. 2056/05, relativa a Reial Decret que estableix la
nova regulació dels descomptes del transport aeri i marítim, DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2571.

RGE núm. 2380/05, relativa a campanyes promocionals de
les Illes als mercats emissors, DS núm. 55 (22 de març), pàg.
2657.

RGE núm. 2807/05, relativa a Fira de la Ciència a Menorca,
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2698.

RGE núm. 2956/05, relativa a actuacions en matèria de
turisme a Menorca, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2736.

RGE núm. 3591/05, relativa a declaracions del ministre
d’Administracions Públiques en relació amb l’equiparació
d’ingressos per habitant, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2856.

RGE núm. 4064/05, relativa a congrés d’agents de viatges
italians a Menorca, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2956.

RGE núm. 4263/05, relativa a recuperació del mercat
britànic a Menorca, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3016 i 3017.

RGE núm. 4622/05, relativa a instalAlacions per a la pràctica
del golf a Menorca com a oferta turística, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3104.

RGE núm. 6421/05, relativa a Fundació Turística de
Menorca, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3249.

RGE núm. 7010/05, relativa a resposta dels pressuposts
generals de l’Estat als compromisos del Govern d’Espanya amb
les Illes Balears, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3513.

RGE núm. 7359/05, relativa a establiment de rutes
cicloturístiques, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3562.

RGE núm. 8110/05, relativa a compromisos del president de
l’Estat amb les Illes Balears com a conseqüència del debat sobre
l’estat de les comunitats autònomes, DS núm. 74 (15 de
novembre), pàg. 3676.

TADEO I FLORIT, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4554/05, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de

març, de cooperatives, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3225.
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4051-4053 i 4054.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3490-3491.

InterpelAlacions
RGE núm. 4608/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de prevenció de riscs
laborals, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3519.

Mocions
RGE núm. 8615/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pactes locals d’ocupació, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2434-2435 i 2436.

RGE núm. 8929/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconversió turística, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2470-2471.

RGE núm. 3039/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei 1/2003, de cooperatives, DS
núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2789-2790.

RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prevenció de riscs laborals, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3604-3606.

InterpelAlacions
RGE núm. 7209/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2705.

Preguntes
RGE núm. 621/05, relativa a desenvolupament del Pla

Europa, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2423.
RGE núm. 2809/05, relativa a evolució dels ajuts per a la

conciliació de la vida laboral i familiar els darrers dos anys, DS
núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2696.

RGE núm. 4264/05, relativa a novetats a la campanya de
declaració de l’IRPF, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3013.

RGE núm. 4800/05, relativa a nou Sistema d'informació dels
serveis públics d'ocupació (SISPE), DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3246.

RGE núm. 6686/05, relativa a inserció laboral de colAlectius
desfavorits, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3341.

RGE núm. 7518/05, relativa a convenis entre el Govern de
les Illes Balears i les entitats locals sobre pactes locals, DS núm.
72 (25 d’octubre), pàg. 3592.

RGE núm. 9543/05, relativa a projecte de Centre Nacional
de Formació Laboral, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3785.
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TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

InterpelAlacions
RGE núm. 316/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa al model audiovisual a les Illes Balears ,
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2822.

Mocions
RGE núm. 3649/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model audiovisual de les Illes Balears,
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2928-2929.

Preguntes
RGE núm. 1039/05, relativa a actuacions de l’IBISEC a

Eivissa i Formentera, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2492-
2493.

RGE núm. 2383/05, relativa a situació de les actuacions en
infraestructura a Eivissa i Formentera per part de la Conselleria
de Salut i Consum, DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2655.

RGE núm. 3187/05, relativa a actuacions per fomentar el
turisme de la tercera edat, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2774-
2775.

RGE núm. 3411/05, relativa a mesures per a una major
humanització de l’atenció sanitària, DS núm. 59 (26 d’abril),
pàg. 2811.

RGE núm. 3753/05, relativa a accés a la funció pública
docent dels ciutadans de Menorca i d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 61 (10 de maig), pàg. 2909.

RGE núm. 6424/05, relativa a accions de divulgació en
relació amb la Llei 4/2005, de drogodependències i altres
addiccions, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3250.

RGE núm. 6683/05, relativa a programa PADI, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3344.

RGE núm. 7815/05, relativa a retorn publicitari generat per
l’equip ciclista Illes Balears, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg.
3634.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1423/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a llei integral de seguretat alimentària, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3359-3360.

RGE núm. 4157/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Consell Assessor de l’ens públic Radiotelevisió de les
Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3688-3689.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4056-4058, 4061 i 4064-4065.

Proposicions de llei
RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3859-3860.

Comunicacions del Govern

RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els
resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3298-3299.

Mocions
RGE núm. 3649/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model audiovisual de les Illes Balears,
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2927-2928.

Preguntes
RGE núm. 1035/05, relativa a canvi de posició del Govern

entorn al descompte per a residents, DS núm. 50 (8 de febrer),
pàg. 2454 i 2455.

RGE núm. 2961/05, relativa a conflicte entre el sector de la
pesca i els majoristes, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2727 i
2728.

RGE núm. 3402/05, relativa a negociació del nou conveni de
carreteres, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2808.

RGE núm. 3756/05, relativa a Pla de reestructuració del
sector lacti, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2946 i 2947.

RGE núm. 3757/05, relativa a Pla de viabilitat del sector
lacti boví, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2947 i 2948.

RGE núm. 4604/05, relativa a traspàs del fons del Consorci
Formentera Desenvolupament, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3155.

RGE núm. 7001/05, relativa a partits de futbol a IB3, DS
núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3506 i 3507.

RGE núm. 10020/05, relativa a assignació de la quota làctia,
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3832.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1775/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a debat sobre l’estat de les autonomies al Senat, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2675-2677 i 2679.

RGE núm. 3467/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ràdio i televisió pública a les Illes Balears com a eines
fonamentals de normalització lingüística, DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3325-3326.

RGE núm. 1423/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei integral de seguretat alimentària, DS núm. 68 (27
de setembre), pàg. 3358-3359 i 3362-3363.

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

Projectes de llei
RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2977-
2979, 2983, 2987-2989, 2992, 2996 i 2998.

RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears, DS núm.
66 (14 de juny), pàg. 3196-3198, 3202-3203, 3206-3207, 3211,
3214 i 3218.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3915-3917, 3921-3922, 3925, 3971,
3979-3980, 3996-3998, 4005-4006, 4011-4012 i 4014-4015.

Proposicions de llei
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RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de Mallorca, de
protecció del medi nocturn de les Illes Balears, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2757-2758.

RGE núm. 4626/05, del Grup Parlamentari Popular, sobre
comercialització d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2641 i 2642-2643.

RGE núm. 2766/05, del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, de mesurers específiques per a les illes d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3143-3146; DS núm. 76
(29 de novembre), pàg. 3812-3813, 3816-3817 i 3819-3820.

RGE núm. 6091/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a derogació de la Llei 12/1988, de 17
de novembre, de camps de golf, DS núm. 71 (18 d’octubre),
pàg. 3575-3576.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8538/04, del Grup Parlamentari Socialista, a la

Proposició de llei RGE núm. 4626/04, de comercialització
d’estades turístiques a habitatges, DS núm. 49 (1 de febrer),
pàg. 2444-2445.

RGE núm. 820/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2606-2607.

RGE núm. 2453/05, del Grup Parlamentari Socialista, núm.
2523/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i
núm. 2571/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, al Projecte de llei RGE núm. 1280/05, de ports de les
Illes Balears, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2882-2884, 2891-
2892 i 2898-2899.

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3295-3296.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3467-3468 i 3488-
3490.

InterpelAlacions
RGE núm. 7209/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2704-2705.

RGE núm. 1031/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 61
(10 de maig), pàg. 2918-2919.

RGE núm. 1032/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds,  relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 62 (17 de maig), pàg. 2961.

RGE núm. 1286/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim interinsular, DS núm. 55 (22 de
març), pàg. 2662.

RGE núm. 2748/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 65
(7 de juny), pàg. 3134.

RGE núm. 4518/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3349-3350.

RGE núm. 5189/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3795-3796.

Mocions
RGE núm. 1173/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desestacionalització turística, DS núm. 51 (15 de
febrer), pàg. 2510-2511.

RGE núm. 2779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2750.

RGE núm. 3039/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei 1/2003, de cooperatives, DS
núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2791.

RGE núm. 4149/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3030-3032.

RGE núm. 4298/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 64 (31 de maig), pàg. 3072.

RGE núm. 4886/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 67
(20 de setembre), pàg. 3310-3312.

RGE núm. 6921/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per millorar el turisme, DS núm. 70 (11
d’octubre), pàg. 3533.

RGE núm. 7779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistemes de qualitat turístics, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3648.

RGE núm. 9960/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 77 (13 de
desembre), pàg. 3853-3854.

Preguntes
RGE núm. 1500/05, relativa a la targeta verda, DS núm. 52

(22 de febrer), pàg. 2526-2527.
RGE núm. 3594/05, relativa a conveni de carreteres, DS

núm. 60 (3 de maig), pàg. 2852 i 2853.
RGE núm. 6458/05, relativa a estació provisional del tren,

DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3255 i 3256.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3419/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

suspensió, reforma i desenvolupament de la Llei 48/2003, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès
general, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2474-2475.

RGE núm. 3479/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacte polític i social per a un nou
model turístic, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2481-2482.

RGE núm. 3018/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del port de Formentera, DS núm. 72 (25 d’octubre),
pàg. 3619-3620.

RGE núm. 4156/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per
a actuacions en infraestructures de costes, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 36573-3658.

RGE núm. 4313/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració d’una normativa bàsica d’àmbit estatal que reguli
l’eficàcia energètica i la contaminació lumínica, DS núm. 74 (15
de novembre), pàg. 3695-3696.
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VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2980-
2982, 2983-2984, 2990-2991, 2998-2999 i 3000.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3971-3972, 3974, 3981 i 3982.

Proposicions de llei
RGE núm. 6091/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a derogació de la Llei 12/1988, de 17
de novembre, de camps de golf, DS núm. 71 (18 d’octubre),
pàg. 3578-3580 i 3582-3583.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 820/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2607-2608

Preguntes
RGE núm. 1585/05, relativa a promoció de reserves a la

biosfera d’Espanya, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2528.
RGE núm. 3184/05, relativa a actuacions del consorci per a

la recuperació de la fauna de les Illes Balears, DS núm. 58 (19
d’abril), pàg. 2777.

RGE núm. 4376/05, relativa a conscienciació mediambiental
a la població escolar, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3051.

RGE núm. 4621/05, relativa a trasllat a Menorca d’un creuer
amb aproximadament 900 agents de viatge espanyols, DS núm.
65 (7 de juny), pàg. 3101.

RGE núm. 4796/05, relativa a resultats de l’estratègia contra
el canvi climàtic, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3160.

RGE núm. 6685/05, relativa a actuacions per minimitzar els
efectes de l’incendi de la fàbrica Dènix, DS núm. 68 (27 de
setembre), pàg. 3341.

RGE núm. 7357/05, relativa a construcció d’un dic exterior
al port de Ciutadella, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3560.

RGE núm. 8106/05, relativa a previsions de la Conselleria
d’Educació i Cultura en relació amb el projecte de millora de
l’institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3675.

RGE núm. 9538/05, relativa a i Pla de qualitat de les aigües
de bany a l’illa de Mallorca, DS núm. 76 (29 de novembre),
pàg. 3789.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3419/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

suspensió, reforma i desenvolupament de la Llei 48/2003, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès
general, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2476-2477.

RGE núm. 4156/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per
a actuacions en infraestructures de costes, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3659-3660.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA,
MARGALIDA MONER I TUGORES

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4058-4059 i 4061-4062.

Preguntes
RGE núm. 1333/05, relativa a ajuts a l’olivar per part del

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2497.

RGE núm. 1334/05, relativa a millora dels camins rurals
municipals, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498.

RGE núm. 2145/05, relativa a subvencions per al petroli
professional agrícola, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2619 i
2120.

RGE núm. 2384/05, relativa a actuacions en matèria
d’agricultura ecològica, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2690-
2691.

RGE núm. 2961/05, relativa a conflicte entre el sector de la
pesca i els majoristes, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2727 i
2728.

RGE núm. 3407/05, relativa a valoració de la “reunió
sectorial” d’agricultura celebrada a Palma, DS núm. 59 (26
d’abril), pàg. 2806-2807.

RGE núm. 3410/05, relativa a promoció de productes amb
denominació d’origen entre la població escolar, DS núm. 59 (26
d’abril), pàg. 2811.

RGE núm. 3756/05, relativa a Pla de reestructuració del
sector lacti, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2946 i 2947.

RGE núm. 3757/05, relativa a Pla de viabilitat del sector
lacti boví, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2947 i 2948.

RGE núm. 4062/05, relativa a promoció de productes de les
Illes Balears a centres educatius de Menorca, DS núm. 62 (17
de maig), pàg. 2949-2950.

RGE núm. 4262/05, relativa a ajuts per palAliar la sequera,
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3015.

RGE núm. 7358/05, relativa a foment de l’agricultura
ecològica, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3554.

RGE núm. 7361/05, relativa a consum de productes amb
denominació de qualitat de les Illes Balears, DS núm. 71 (18
d’octubre), pàg. 3555.

RGE núm. 7363/05, relativa a política institucional i Estatut
(I), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3556.

RGE núm. 7364/05, relativa a política institucional i Estatut
(II), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3557.

RGE núm. 8108/05, relativa a mostres preses dins el marc
del Pla Nacional d’Investigació de Residus (PNIR) al llarg del
2005, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3671-3672.

RGE núm. 10020/05, relativa a assignació de la quota làctia,
DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3832 i 3833.

RGE núm. 10010/05, relativa a actuacions en matèria de
recerca i investigació agrària, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3834.

RGE núm. 10009/05, relativa a foment de les races
autòctones, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3839.

CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,
JOSEP JUAN I CARDONA
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Projectes de llei
RGE núm. 4713/05, de mesures transitòries per a

l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial a les Illes Balears, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3232-3235 i 3237-3238.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4073-4076 i 4078-4080.

Proposicions de llei
RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3861.

Preguntes
RGE núm. 578/05, relativa a demanda a Majorica, DS núm.

49 (1 de febrer), pàg. 2417 i 2418.
RGE núm. 618/05, relativa a previsions per a Menorca

contingudes en el Pla director energètic de les Illes Balears, DS
núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2421.

RGE núm. 2175/05, relativa a millora de l’eficiència
energètica en l’enllumenat públic de Formentera, DS núm. 54
(15 de març), pàg. 2622-2623.

RGE núm. 2353/05, relativa a Llei estatal d’horaris
comercials, DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2656 i 2657.

RGE núm. 2960/05, relativa a situació del sector del calçat
a les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2766-2767.

RGE núm. 3185/05, relativa a actuacions per tal de fomentar
l’ús de l’energia solar, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2776-2777.

RGE núm. 4065/05, relativa a compliment del protocol de
Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2950 i 2951.

RGE núm. 4066/05, relativa a compliment de seguiment de
Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2952.

RGE núm. 4068/05, relativa a accions per impedir la
desaparició de Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2954
i 2955.

RGE núm. 4794/05, relativa a viatge a Nova York, DS núm.
66 (14 de juny), pàg. 3162 i 3163.

RGE núm. 6466/05, relativa a repercussions de la crisi tèxtil,
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3257 i 3258.

RGE núm. 7817/05, relativa a acord de colAlaboració amb el
Sr. Rafel Nadal, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3632 i 3633.

RGE núm. 7818/05, relativa a mapa de districtes industrials,
DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3634-3635.

RGE núm. 8107/05, relativa a acords amb l’administració de
l’Estat en matèria de planificació energètica, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3780.

RGE núm. 9531/05, relativa a tancament de l’empresa
Yanko, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3780 i 3781.

RGE núm. 9539/05, relativa a implicació de les empreses de
les Illes Balears en l’adopció de sistemes de qualitat, DS núm.
76 (29 de novembre), pàg. 3789.

RGE núm. 9532/05, relativa a necessitats de
subministrament de les institucions, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3790.

RGE núm. 10017/05, relativa a deslocalització de les
indústries de les Illes Balears, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3835.

RGE núm. 10018/05, relativa a aval de crèdit a l’empresa
Yanko, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3837.

CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ,
LLUÍS RAMIS D’AYREFOR I CARDELL

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3953-3955 i 3957-3958.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei núm. 7747/05, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2006, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3710-3718, 3727-3732 i 3736-3740.

RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 8461/05, del Grup Parlamentari Socialista,  al
Projecte de llei núm. 7748/05, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, DS núm. 75 (22 de
novembre), pàg. 3761-3763 i 3766-3769.

InterpelAlacions
RGE núm. 8658/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de televisió digital terrestre, DS núm.
57 (12 d’abril), pàg. 2739-2741 i 2745-2746.

RGE núm. 2747/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’increment d’imposts, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3063-3065 i 3069-3070.

RGE núm. 2749/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3169-3171 i 3173-3175.

Preguntes
RGE núm. 1282/05, relativa a Pla I+D+i, DS núm. 51 (15 de

febrer), pàg. 2494 i 2495.
RGE núm. 1335/05, relativa a descompte en el transport

aeri, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2498.
RGE núm. 2057/05, relativa a resultat de la fira INTEC a

Eivissa, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2567.
RGE núm. 2802/05, relativa a increment d’altres taxes o

imposts en el pla de sanejament, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg.
2691 i 2692.

RGE núm. 2801/05, relativa a targeta verda inclosa en el pla
de sanejament, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2692 i 2693.

RGE núm. 2800/05, relativa a increment de recaptació amb
la pujada d’imposts, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2694 i 2695.

RGE núm. 2807/05, relativa a Fira de la Ciència a Menorca,
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2698-2699.

RGE núm. 2799/05, relativa a modificació de la política de
malbaratament de diners públic, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg.
2699 i 2700.

RGE núm. 2940/05, relativa a recàrrec sobre l’impost
d’hidrocarburs, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2735 i 2736.

RGE núm. 3172/05, relativa a pujada d’imposts, DS núm. 58
(19 d’abril), pàg. 2767 i 2768.

RGE núm. 3173/05, relativa a presentació del Pla d’equilibri
econòmic i financer, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2768 i 2769.

RGE núm. 3174/05, relativa a endeutament provocat pel
Govern de les Illes Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2769
i 2770.
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RGE núm. 3175/05, relativa a recaptació per l’impost de
successions, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2770 i 2771.

RGE núm. 3183/05, relativa a pujada de l’impost sobre
hidrocarburs, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2772.

RGE núm. 3188/05, relativa a balança fiscal de les Illes
Balears, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2772 i 2773.

RGE núm. 3591/05, relativa a declaracions del ministre
d’Administracions Públiques en relació amb l’equiparació
d’ingressos per habitant, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2856.

RGE núm. 4059/05, relativa a balanç de la Fira de la
Ciència, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2957.

RGE núm. 4264/05, relativa a novetats a la campanya de
declaració de l’IRPF, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3013.

RGE núm. 4620/05, relativa a valoració de la trobada
d’empreses turístiques i de tecnologies en el marc del projecte
Isnova, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3101.

RGE núm. 4799/05, relativa a projecte de Portal nàutic, DS
núm. 66 (14 de juny), pàg. 3166.

RGE núm. 7010/05, relativa a resposta dels pressuposts
generals de l’Estat als compromisos del Govern d’Espanya amb
les Illes Balears, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3513-3514.

RGE núm. 7002/05, relativa a terminis per presentar
solAlicituds d’ajudes, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3551.

RGE núm. 7350/05, relativa a dificultats econòmiques dels
ciutadans de les Illes Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg.
3561 i 3562.

RGE núm. 7809/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (II), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3628 i 3629.

RGE núm. 7811/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (IV), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3630 i 3631.

RGE núm. 8087/05, relativa a deute públic, DS núm. 74 (15
de novembre), pàg. 3673 i 3674.

RGE núm. 10011/05, relativa a venda d’automòbils, DS
núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3838 i 3839.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, FRANCESC
JESÚS FIOL I AMENGUAL

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3933-3935 i 3938-3939.

InterpelAlacions
RGE núm. 6835/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2538-2540 i 2543-2544.

RGE núm. 421/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3020-3021 i 3025-3026.

RGE núm. 4793/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3638-3640 i 3644-3646.

Preguntes
RGE núm. 620/05, relativa a valoració dels nous cicles

formatius, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2422.

RGE núm. 1037/05, relativa a absentisme i fracàs escolar a
les Illes Balears, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2490 i 2491.

RGE núm. 1039/05, relativa a actuacions de l’IBISEC a
Eivissa i Formentera, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2492.

RGE núm. 1584/05, relativa a Museu Arqueològic
d’Eivissa, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2528.

RGE núm. 2066/05, relativa a dotació econòmica dels
centres d'ensenyament públics, DS núm. 53 (8 de març), pàg.
2568-2569.

RGE núm. 2060/05, relativa a Pla de gestió de centres, DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2569.

RGE núm. 2159/05, relativa a desplegament normatiu de la
LOCE, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2614 i 2615.

RGE núm. 2174/05, relativa a exclusió dels béns de
l’Església catòlica de l’1% cultural de l’Estat, DS núm. 54 (15
de març), pàg. 2621 i 2122.

RGE núm. 2808/05, relativa a solAlicitud de colAlaboració per
part del batle d’Eivissa al conseller d’Educació en relació amb
projectes urbanístics, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2727.

RGE núm. 3182/05, relativa a valoració del procés
d’adscripció a centres educatius, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2773-2774.

RGE núm. 3186/05, relativa a efectes de la nova llei
d’educació sobre el sistema educatiu de les Illes Balears, DS
núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2774.

RGE núm. 3547/05, relativa a alumnes amb necessitats
educatives, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2847 i 2848.

RGE núm. 3549/05, relativa a centres educatius poc
solAlicitats, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2848 i 2849.

RGE núm. 3550/05, relativa a formularis d’elecció de
centre, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2849 i 2850.

RGE núm. 3548/05, relativa a lliure elecció de centres, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2850 i 2851.

RGE núm. 3741/05, relativa a gratuïtat dels llibres de text,
DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2907.

RGE núm. 3752/05, relativa a oferta pública d’ocupació a
l’ensenyament universitari, DS núm. 61 (10 de maig), pàg.
2908.

RGE núm. 3753/05, relativa a accés a la funció pública
docent dels ciutadans de Menorca i d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 61 (10 de maig), pàg. 2909.

RGE núm. 3751/05, relativa a actuacions per apropar el món
de la justícia als centres educatius, DS núm. 61 (10 de maig),
pàg. 2910.

RGE núm. 3762/05, relativa a pagaments de la Conselleria
d’Educació i Cultura, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2910 i
2911.

RGE núm. 4073/05, relativa a propaganda d’un espectacle
per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, DS núm. 63 (24
de maig), pàg. 3006 i 3007.

RGE núm. 4380/05, relativa a ajuts per potenciar
l’ensenyament de 0 a 3 anys, DS núm. 64 (31 de maig), pàg.
3052.

RGE núm. 4381/05, relativa a millora de la situació de
l’alumnat malalt, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3055.

RGE núm. 4625/05, relativa a CP Es Pont, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3095.

RGE núm. 4618/05, relativa a millora de la pràctica docent
del professorat, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3096.

RGE núm. 4619/05, relativa a acollida de les mesures
d’implantació de noves tecnologies als centres escolars, DS
núm. 65 (7 de juny), pàg. 3096-3097.
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RGE núm. 4617/05, relativa a millora de la convivència
entre els alumnes als centres escolars, DS núm. 65 (7 de juny),
pàg. 3097.

RGE núm. 4601/05, relativa a desplaçament i dietes del
professorat, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3098 i 3099.

RGE núm. 6419/05, relativa a situació de les infraestructures
i dels equipaments educatius, DS núm. 67 (20 de setembre),
pàg. 3247.

RGE núm. 6420/05, relativa a inici del nou curs escolar, DS
núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3247.

RGE núm. 6435/05, relativa a curs escolar 2005-2006, DS
núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3248 i 3249.

RGE núm. 6677/05, relativa a inici del curs escolar (I), DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3334 i 3335.

RGE núm. 6678/05, relativa a inici del curs escolar (II), DS
núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3335-3336.

RGE núm. 6684/05, relativa a potenciació de l’aprenentatge
de les llengües estrangeres, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg.
3337.

RGE núm. 7007/05, relativa a necessitats educatives dels
nouvinguts, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3513.

RGE núm. 7013/05, relativa a pagaments pendents als
professionals de la Conselleria d’Educació i Cultura, DS núm.
70 (11 d’octubre), pàg. 3512.

RGE núm. 7519/05, relativa a noves edicions de la fira o
mostra de cultura popular, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3593.

RGE núm. 7819/05, relativa a objectius del programa “Viu
la cultura”, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3633.

RGE núm. 7820/05, relativa a Congrés de l’Educació, DS
núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3635.

RGE núm. 8106/05, relativa a previsions de la Conselleria
d’Educació i Cultura en relació amb el projecte de millora de
l’institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3675 i 3676.

RGE núm. 9533/05, relativa a seguretat al colAlegi públic de
Santa Isabel, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3782.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1929/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cessament del director general de
Política Lingüística, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3540.

Compareixences
RGE núm. 8565/05, del Grup Parlamentari Socialista, de

l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2385/03, relativa a gratuïtat dels llibres de text, DS núm. 77 (13
de desembre), pàg. 3863-3865 i 3866-3867.

CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ,
ENCARNACIÓN JUANA PASTOR I SÁNCHEZ

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4111-4113 i 4115.

Preguntes

RGE núm. 7777/05, relativa a integració social de les
persones immigrades, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3631
i 3632.

CONSELLER D’INTERIOR, JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ I BARBERÁ

Projectes de llei
RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les

Illes Balears, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3076-3078.
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3986-3989 i 3990-3991.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 7176/05, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 6089/05, de gestió d’emergències de
les Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3700-3701
i 3703.

InterpelAlacions
RGE núm. 5992/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguretat a les platges, DS núm. 53 (8 de març), pàg.
2575-2577 i 2579-2580.

RGE núm. 8686/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de funció pública que ha estat
executant fins a hores d’ara, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg.
2780-2781 i 2785-2786.

Preguntes
RGE núm. 616/05, relativa a pacte en matèria de funció

pública, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2419-2420.
RGE núm. 1044/05, relativa a resultat del Pla

d’emergències, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2457-2458.
RGE núm. 1337/05, relativa a instalAlació de màquines de la

Lototrot, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2501.
RGE núm. 2059/05, relativa a cursos d'ensenyament del

català a distància mitjançant el sistema CAPSA, DS núm. 53 (8
de març), pàg. 2572.

RGE núm. 2367/05, relativa a plus d’insularitat, DS núm. 55
(22 de març), pàg. 2650.

RGE núm. 2957/05, relativa a funcionaris que es troben
actualment seguint un curs de millora del coneixement de
llengua catalana a l’EBAP, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2730.

RGE núm. 2959/05, relativa a situació del sector del calçat
a les Illes Balears, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2737.

RGE núm. 3546/05, relativa a actuacions del conseller
d’Interior, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2855.

RGE núm. 3750/05, relativa a cobertura de les places
vacants a la policia local de les Illes Balears, DS núm. 61 (10 de
maig), pàg. 2911-2912.

RGE núm. 3749/05, relativa a plans d’emergència
d’implantació obligatòria, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2914.

RGE núm. 4260/05, relativa a inspecció de joc, DS núm. 63
(24 de maig), pàg. 3013-3014.

RGE núm. 4261/05, relativa a actuacions del servei de joc,
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3014.

RGE núm. 4798/05, relativa a situació de la negociació del
conveni del personal laboral al servei de la comunitat autònoma,
DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3164.
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RGE núm. 4797/05, relativa a descentralització dels cursos
de la policia local, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3165.

RGE núm. 6431/05, relativa a regeneració democràtica (I),
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3250 i 3251.

RGE núm. 7008/05, relativa a posada en marxa d’apostes
hípiques a nivell de l’Estat, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg.
3510.

RGE núm. 7362/05, relativa a alt índex de criminalitat a les
Illes Balears, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3561.

RGE núm. 7511/05, relativa a professors per al graduat en
Seguretat i Ciències Policials, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3595.

RGE núm. 8102/05, relativa a ajuntaments discriminats a les
Illes Balears, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3674 i 3675.

RGE núm. 10007/05, relativa a lideratge del rànquing de
criminalitat, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3833.

RGE núm. 10019/05, relativa a interpretació del Tribunal
Superior de Justícia, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3835
i 3836.

RGE núm. 10008/05, relativa a aplicació del Pla de seguretat
a les platges, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3838.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, JAUME FONT I
BARCELÓ

Projectes de llei
RGE núm. 8613/04, per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2974-
2975.

RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3963-3966 i 3969-3970.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 820/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 8613/04, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2599-2602 i 2605-2606.

Preguntes
RGE núm. 615/05, relativa a oposicions IBANAT, DS núm.

49 (1 de febrer), pàg. 2418 i 2419.
RGE núm. 617/05, relativa a gestió del Parc Nacional de

Cabrera, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2420.
RGE núm. 1341/05, relativa a canvi climàtic, DS núm. 51

(15 de febrer), pàg. 2500 i 2501.
RGE núm. 1583/05, relativa a construcció de dessaladores

previstes al Pla Hidrològic Nacional, DS núm. 52 (22 de febrer),
pàg. 2535.

RGE núm. 2176/05, relativa a descontaminació de l’aqüífer
de Santa Gertrudis a Eivissa, DS núm. 54 (15 de març), pàg.
2616.

RGE núm. 2177/05, relativa a actuacions de
descontaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa, DS
núm. 54 (15 de març), pàg. 2616-2617.

RGE núm. 2173/05, relativa a arguments del Govern per
incrementar la dessalació, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2620
i 2121.

RGE núm. 2806/05, relativa a ubicació de la nova
depuradora d’aigües residuals de Vila, DS núm. 56 (5 d’abril),
pàg. 2695.

RGE núm. 2805/05, relativa a transferència de les
competències en la gestió del Parc Nacional de Cabrera, DS
núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2698.

RGE núm. 3184/05, relativa a actuacions del consorci per a
la recuperació de la fauna de les Illes Balears, DS núm. 58 (19
d’abril), pàg. 2777.

RGE núm. 3406/05, relativa a organigrama de l’Agència
Balear de l’Aigua, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2810 i 2811.

RGE núm. 3624/05, relativa a ampliació de la depuradora de
Cala d’Or, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2907 i 2908.

RGE núm. 3754/05, relativa a condicionament i millora de
torrents, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2913.

RGE núm. 4376/05, relativa a conscienciació mediambiental
a la població escolar, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3051 i
3052.

RGE núm. 4796/05, relativa a resultats de l’estratègia contra
el canvi climàtic, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3160-3161.

RGE núm. 4787/05, relativa a emissions de CO2 a
l’atmosfera, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3161 i 3162.

RGE núm. 4795/05, relativa a novetats al Pla de qualitat de
les aigües de bany per al 2005, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3164.

RGE núm. 7516/05, relativa a modificació del Decret
4/1986, d’avaluació d’impacte ambiental, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3591 i 3592.

RGE núm. 9526/05, relativa a modificació del PDSRU de
Mallorca, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3784.

RGE núm. 9538/05, relativa a i Pla de qualitat de les aigües
de bany a l’illa de Mallorca, DS núm. 76 (29 de novembre),
pàg. 3789.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4156/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per
a actuacions en infraestructures de costes, DS núm. 73 (8 de
novembre), pàg. 3655-3656 i 3657.

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

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4000-4003 i 4007-4009.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2453/05, del Grup Parlamentari Socialista, núm.

2523/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i
núm. 2571/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, al Projecte de llei RGE núm. 1280/05, de ports de les
Illes Balears, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2887-2890 i 2893-
2896.
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InterpelAlacions
RGE núm. 1031/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres, DS núm. 61
(10 de maig), pàg. 2917-2918 i 2923-2924.

RGE núm. 1286/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim interinsular, DS núm. 55 (22 de
març), pàg. 2659-2661 i 2664-2666.

RGE núm. 2748/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, DS núm. 65
(7 de juny), pàg. 3131-3133 i 3137-3138.

Preguntes
RGE núm. 1035/05, relativa a canvi de posició del Govern

entorn al descompte per a residents, DS núm. 50 (8 de febrer),
pàg. 2454 i 2455.

RGE núm. 1035/05, relativa a finançament del descompte
del transport marítim entre les illes, DS núm. 50 (8 de febrer),
pàg. 2455-2456.

RGE núm. 1582/05, relativa a reglament que desenvolupa la
Llei de ports d’interès general de l’Estat, DS núm. 52 (22 de
febrer), pàg. 2534.

RGE núm. 2048/05, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Obres Públiques en projectes d'autopistes a Eivissa-aeroport
i Eivissa-Sant Antoni, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2570 i
2571.

RGE núm. 2056/05, relativa a Reial Decret que estableix la
nova regulació dels descomptes del transport aeri i marítim, DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2572.

RGE núm. 2179/05, relativa a promoció de 15 habitatges de
protecció oficial al Port de Pollença, DS núm. 54 (15 de març),
pàg. 2618-2619.

RGE núm. 3403/05, relativa a finançament de l’obra del nou
accés a l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2809
i 2810.

RGE núm. 3408/05, relativa a actuacions en matèria de ports
que estaran finalitzades abans de l’estiu del 2005, DS núm. 59
(26 d’abril), pàg. 2815.

RGE núm. 3409/05, relativa a actuacions en matèria
d’habitatge protegit, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2816.

RGE núm. 3594/05, relativa a conveni de carreteres, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2852 i 2853.

RGE núm. 4245/05, relativa a mesures després de l’accident
a la carretera de Valldemossa, DS núm. 63 (24 de maig), pàg.
3009 i 3010.

RGE núm. 4378/05, relativa a constitució del comitè
assessor en matèria de cogestió aeroportuària, DS núm. 64 (31
de maig), pàg. 3050 i 3051.

RGE núm. 4377/05, relativa a creació de la mesa del
transport aeri, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3051.

RGE núm. 4361/05, relativa a cotxes de lloguer, DS núm. 64
(31 de maig), pàg. 3054.

RGE núm. 4603/05, relativa a concessió administrativa del
ferrocarril Palma-Sóller, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3100.

RGE núm. 6458/05, relativa a estació provisional del tren,
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3255 i 3256.

RGE núm. 6682/05, relativa a freqüències ferroviàries que
es posaran en funcionament a partir de l’1 d’octubre, DS núm.
68 (27 de setembre), pàg. 3340-3341.

RGE núm. 7006/05, relativa a ampliació del port esportiu de
s’Estanyol de Migjorn, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3552.

RGE núm. 7009/05, relativa a mesures en matèria
d’habitatge, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3553.

RGE núm. 7360/05, relativa a resposta dels joves a la
Hipoteca Jove, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3555 i 3556.

RGE núm. 7357/05, relativa a construcció d’un dic exterior
al port de Ciutadella, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3560.

RGE núm. 8088/05, relativa a Hipoteca Jove (I), DS núm.
74 (15 de novembre), pàg. 3667 i 3668.

RGE núm. 8089/05, relativa a llei del sòl, DS núm. 74 (15
de novembre), pàg. 3669 i 3670.

RGE núm. 8090/05, relativa a Hipoteca Jove (II), DS núm.
74 (15 de novembre), pàg. 3668 i 3669.

RGE núm. 8101/05, relativa a demolició del Pont del tren de
Palma, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3670 i 3671.

RGE núm. 9534/05, relativa a seguretat a les obres
públiques, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3786.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS, MARIA
ROSA PUIG I OLIVER

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4091-4094 i 4097-4098.

InterpelAlacions
RGE núm. 5820/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2460-2462 i 2466.

RGE núm. 704/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla integral de suport a la família, DS
núm. 60 (3 de maig), pàg. 2859-2862 i 2865-2866.

Preguntes
RGE núm. 575/05, relativa a reunió de l’Agència Espanyola

de Cooperació Internacional, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg.
2450 i 2451.

RGE núm. 1332/05, relativa a finançament d’esportistes, DS
núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2493-2494.

RGE núm. 1285/05, relativa a pista d’atletisme de l’estadi
de Son Moix, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2496 i 2497.

RGE núm. 1586/05, relativa a Pla esportiu 2005-2008, DS
núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2534.

RGE núm. 2381/05, relativa a fira Futur Jove, DS núm. 55
(22 de març), pàg. 2657-2658.

RGE núm. 2955/05, relativa a situació de les instalAlacions
del poliesportiu Prínceps d’Espanya, DS núm. 57 (12 d’abril),
pàg. 2729 i 2730.

RGE núm. 2958/05, relativa a posada en funcionament de
les instalAlacions d’Es Torretó de Menorca, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2732.

RGE núm. 3589/05, relativa a posada en funcionament de la
guarderia ASIMA, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2852.

RGE núm. 3588/05, relativa a posada en funcionament de la
Targeta nadó, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2853 i 2854.

RGE núm. 4257/05, relativa a certamen de tir al plat en
rostoll, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3007 i 3008.

RGE núm. 4259/05, relativa a posada en marxa del projecte
Xarxaseguraib, Internet segura per als menors de les Illes
Balears, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3017 i 3018.
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RGE núm. 4368/05, relativa a pla de lluita contra l’exclusió
social, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3053.

RGE núm. 4379/05, relativa a situació de l’escola Nacional
de Vela Calanova, DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3061.

RGE núm. 6426/05, relativa a objectius del Pla de la
immigració de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre),
pàg. 3255.

RGE núm. 7815/05, relativa a retorn publicitari generat per
l’equip ciclista Illes Balears, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg.
3634.

RGE núm. 7816/05, relativa a edició de material didàctic
contra la violència de gènere, DS núm. 73 (8 de novembre), pàg.
3636.

RGE núm. 9542/05, relativa a increment de les ajudes al
jovent, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3785.

RGE núm. 9541/05, relativa a projecte de reforma del centre
es Pinaret, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3788.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA
CASTILLO I FERRER

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4027-4030 i 4033-4034.

InterpelAlacions
RGE núm. 1109/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3260-
3262 i 3265-3267.

RGE núm. 6505/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
77 (13 de desembre), pàg. 3842-3844 i 3848-3850.

Preguntes
RGE núm. 577/05, relativa a recàrrec per l’emissió de

bitllets d’avió, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2416 i 2417.
RGE núm. 1042/05, relativa a actuacions de la Conselleria

de Salut i Consum en relació amb la grip, DS núm. 50 (8 de
febrer), pàg. 2456-2457.

RGE núm. 1283/05, relativa a llei d’alcohol, DS núm. 51
(15 de febrer), pàg. 2492 i 2493.

RGE núm. 2058/05, relativa a actuacions en relació amb
l'educació i l'esbarjo dels infants als hospitals, DS núm. 53 (8 de
març), pàg. 2567.

RGE núm. 2061/05, relativa a campanyes de donació
d'òrgans i teixits, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2570.

RGE núm. 2158/05, relativa a descompte del 5% només a
una part de les escales realitzades, DS núm. 54 (15 de març),
pàg. 2618.

RGE núm. 2178/05, relativa a implantació del “farmacèutic
a l’alta”, DS núm. 54 (15 de març), pàg. 2623.

RGE núm. 2383/05, relativa a situació de les actuacions en
infraestructura a Eivissa i Formentera per part de la Conselleria
de Salut i Consum, DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2655.

RGE núm. 2963/05, relativa a mesures per disminuir el
nombre d’avortaments a les Illes Balears, DS núm. 57 (12
d’abril), pàg. 2728 i 2729.

RGE núm. 2962/05, relativa a la unitat de mana a Son
Dureta, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2731.

RGE núm. 2964/05, relativa a disminució de la despesa
sanitària, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2732 i 2733.

RGE núm. 3411/05, relativa a mesures per a una major
humanització de l’atenció sanitària, DS núm. 59 (26 d’abril),
pàg. 2811 i 2812.

RGE núm. 3412/05, relativa a actuacions de millora a
l’Hospital Joan March, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2812-
2813.

RGE núm. 3399/05, relativa a habitacions individuals a la
sanitat pública, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2813 i 2814.

RGE núm. 4060/05, relativa a millores de l’ampliació del
servei d’hemodiàlisi a Can Misses, DS núm. 62 (17 de maig),
pàg. 2955 i 2956.

RGE núm. 4061/05, relativa a increment de població a
l’atenció primària, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2956.

RGE núm. 6424/05, relativa a accions de divulgació en
relació amb la Llei 4/2005, de drogodependències i altres
addiccions, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3250.

RGE núm. 6683/05, relativa a programa PADI, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3344-3345.

RGE núm. 7003/05, relativa a intervencions quirúrgiques a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3507
i 3508.

RGE núm. 7004/05, relativa a llistes d’espera, DS núm. 70
(11 d’octubre), pàg. 3509.

RGE núm. 9540/05, relativa a colAlaboració entre la
Conselleria de Salut i el sector de la restauració pel que fa a la
Llei de drogodependències i altres addiccions, DS núm. 76 (29
de novembre), pàg. 3784.

RGE núm. 10006/05, relativa a actuacions a l’Hospital
General en el marc del Pla sociosanitari, DS núm. 77 (13 de
desembre), pàg. 3830-3831.

RGE núm. 10021/05, relativa a actuacions a llei de
prevenció de l’alcoholisme, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg.
3831 i 3832.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ,
CRISTÓBAL HUGUET I SINTES

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 4046-4047 i 4050-4051.

InterpelAlacions
RGE núm. 7209/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de
donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2702-2703 i 2707-
2708.

RGE núm. 4608/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de prevenció de riscs
laborals, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3515-3517 i 3521-
3522.

Mocions
RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prevenció de riscs laborals, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3608 i 3609.

Preguntes
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RGE núm. 621/05, relativa a desenvolupament del Pla
Europa, DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2423.

RGE núm. 1284/05, relativa a publicitat del Pla de formació
laboral, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2495 i 2496.

RGE núm. 1587/05, relativa a pactes locals d'ocupació, DS
núm. 53 (8 de març), pàg. 2560.

RGE núm. 1581/05, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2560 i 2561.

RGE núm. 2809/05, relativa a evolució dels ajuts per a la
conciliació de la vida laboral i familiar els darrers dos anys, DS
núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2696.

RGE núm. 2804/05, relativa a depuració de “camarades”,
DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2696-2697.

RGE núm. 2810/05, relativa a imports pressupostaris
destinats a salut laboral”, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2697.

RGE núm. 3404/05, relativa a iniciativa comunitària
EQUAL, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2814 i 2815.

RGE núm. 3592/05, relativa a oferta d’accions formatives
per a persones ocupades, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2856.

RGE núm. 3593/05, relativa a oferta d’accions formatives
per a persones desocupades, DS núm. 60 (3 de maig), pàg. 2857.

RGE núm. 4070/05, relativa a pacte per l’ocupació, la
cohesió social i l’economia productiva, DS núm. 62 (17 de
maig), pàg. 2948 i 2949.

RGE núm. 4067/05, relativa a recolAlocació dels treballadors
de Majorica, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2953 i 2954.

RGE núm. 4244/05, relativa a sinistralitat laboral a
Menorca, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3008 i 3009.

RGE núm. 4246/05, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa,
DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3011.

RGE núm. 4247/05, relativa a situació actual de la
sinistralitat laboral, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3012 i 3013.

RGE núm. 4800/05, relativa a nou Sistema d'informació dels
serveis públics d'ocupació (SISPE), DS núm. 67 (20 de
setembre), pàg. 3247.

RGE núm. 6685/05, relativa a actuacions per minimitzar els
efectes de l’incendi de la fàbrica Dènix, DS núm. 68 (27 de
setembre), pàg. 3341.

RGE núm. 6686/05, relativa a inserció laboral de colAlectius
desfavorits, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg. 3341-3342.

RGE núm. 6676/05, relativa a plantilla de tècnics de
prevenció de riscs laborals, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg.
3343 i 3344.

RGE núm. 7518/05, relativa a convenis entre el Govern de
les Illes Balears i les entitats locals sobre pactes locals, DS núm.
72 (25 d’octubre), pàg. 3592.

RGE núm. 7517/05, relativa a projectes aprovats dins el
marc de la iniciativa europea EQUAL, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3594.

RGE núm. 7805/05, relativa a anulAlació de la convocatòria
de cursos de formació, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg.
3779.

RGE núm. 9543/05, relativa a projecte de Centre Nacional
de Formació Laboral, DS núm. 76 (29 de novembre), pàg. 3785.

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I
RIUTORT

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3919-3920 i 3923-3924.

InterpelAlacions
RGE núm. 7456/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de desestacionalització turística, DS núm. 49
(1 de febrer), pàg. 2425-2427 i 2429-2430.

RGE núm. 1032/05, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds,  relativa a objectius de la Targeta verda, DS
núm. 62 (17 de maig), pàg. 2959-2961 i 2963-2064.

RGE núm. 4518/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme, DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3347-3348 i 3351-3352.

RGE núm. 4609/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general desenvolupada en sistemes de qualitat,
DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3597-3599 i 3601-3602.

RGE núm. 5189/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs, DS núm. 76 (29 de
novembre), pàg. 3793-3794 i 3797-3798.

Preguntes
RGE núm. 619/05, relativa a valoració de FITUR, DS núm.

49 (1 de febrer), pàg. 2421-2422.
RGE núm. 980/05, relativa a actuacions mediambientals

amb ingressos de la Targeta Verda, DS núm. 50 (8 de febrer),
pàg. 2452 i 2453.

RGE núm. 1034/05, relativa a despesa turística l’any 2004,
DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2453 i 2454.

RGE núm. 1043/05, relativa a congrés de FIAVET a
Menorca, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2457.

RGE núm. 1500/05, relativa a la targeta verda, DS núm. 52
(22 de febrer), pàg. 2527.

RGE núm. 1585/05, relativa a promoció de reserves a la
biosfera d’Espanya, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2528-2529.

RGE núm. 2053/05, relativa a recomanacions de vot als
residents argentins censats a Formentera, DS núm. 53 (8 de
març), pàg. 2563-2564.

RGE núm. 2054/05, relativa a recollida de documentació
electoral dels residents argentins censats a Formentera, DS núm.
53 (8 de març), pàg. 2564 i 2565.

RGE núm. 2382/05, relativa a expectatives per al sector
turístic de les Illes Balears a la ITB de Berlín, DS núm. 55 (22
de març), pàg. 2651.

RGE núm. 2364/05, relativa a política d’austeritat en la
despesa del Govern, DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2653.

RGE núm. 2366/05, relativa a generalització del tot inclòs,
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2654 i 2655.

RGE núm. 2380/05, relativa a campanyes promocionals de
les Illes als mercats emissors, DS núm. 55 (22 de març), pàg.
2657.

RGE núm. 2956/05, relativa a actuacions en matèria de
turisme a Menorca, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2736.

RGE núm. 3187/05, relativa a actuacions per fomentar el
turisme de la tercera edat, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2775.

RGE núm. 3223/05, relativa a actuacions mediambientals
amb la Targeta verda, DS núm. 58 (19 d’abril), pàg. 2775 i
2776.

RGE núm. 3590/05, relativa a canvi de criteri en la valoració
dels plans de dinamització i excelAlència turística, DS núm. 60
(3 de maig), pàg. 2854.

RGE núm. 3755/05, relativa a campanya promocional
“Sonría, está usted en ...”, DS núm. 61 (10 de maig), pàg. 2912
i 2913.
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RGE núm. 4063/05, relativa a valoració de l’ocupació de la
temporada baixa, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2950.

RGE núm. 4064/05, relativa a congrés d’agents de viatges
italians a Menorca, DS núm. 62 (17 de maig), pàg. 2957.

RGE núm. 4258/05, relativa a venda d’hotels a cadenes
hoteleres, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3016.

RGE núm. 4263/05, relativa a recuperació del mercat
britànic a Menorca, DS núm. 63 (24 de maig), pàg. 3017.

RGE núm. 4621/05, relativa a trasllat a Menorca d’un creuer
amb aproximadament 900 agents de viatge espanyols, DS núm.
65 (7 de juny), pàg. 3101.

RGE núm. 4622/05, relativa a instalAlacions per a la pràctica
del golf a Menorca com a oferta turística, DS núm. 65 (7 de
juny), pàg. 3104.

RGE núm. 4788/05, relativa a venda de xalets i habitatges
de Mallorca a turistes, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3156-
3157.

RGE núm. 4789/05, relativa a disminució de la despesa
turística en 1,2% el 2004, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3157-
3158.

RGE núm. 4790/05, relativa a inici de la temporada turística
2005, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3158 i 3159.

RGE núm. 4791/05, relativa a previsions de la temporada
turística 2006, DS núm. 66 (14 de juny), pàg. 3159 i 3160.

RGE núm. 6421/05, relativa a Fundació Turística de
Menorca, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3249.

RGE núm. 6423/05, relativa a actuacions en relació amb el
producte turístic tot inclòs, DS núm. 67 (20 de setembre), pàg.
3249 i 3250.

RGE núm. 6681/05, relativa a Pla de qualitat de l’oferta
turística complementària, DS núm. 68 (27 de setembre), pàg.
3340.

RGE núm. 7359/05, relativa a establiment de rutes
cicloturístiques, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3562 i 3563.

RGE núm. 7506/05, relativa al tot inclòs, DS núm. 72 (25
d’octubre), pàg. 3586 i 3587.

RGE núm. 7520/05, relativa a postura del Govern de l’Estat
en relació amb el Pla integral de la Platja de Palma, DS núm. 72
(25 d’octubre), pàg. 3593 i 3594.

RGE núm. 7808/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (I), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3627.

RGE núm. 9537/05, relativa a nou impost, DS núm. 76 (29
de novembre), pàg. 3787 i 3788.

RGE núm. 10005/05, relativa a potencialitats del binomi
turisme-esport, DS núm. 77 (13 de desembre), pàg. 3836.

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
JAUME MATAS I PALOU

Comunicacions del Govern
RGE núm. 6427/05, per tal d'explicar el contingut i els

resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, DS núm. 67 (20
de setembre), pàg. 3267-3270, 3279-3282 i 3287-3288.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears

DS núm. 69 (4, 5 i 6 d’octubre), pàg. 3374-3386, 3394-3397,
3399, 3417-3428, 3438-3447 i 3451-3452.

Preguntes

RGE núm. 576/05, relativa a viatges del president a Madrid,
DS núm. 49 (1 de febrer), pàg. 2415 i 2416.

RGE núm. 2052/05, relativa a votació massiva a un candidat
no conegut, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2561 i 2562-2563.

RGE núm. 2954/05, relativa a hospital de referència al
Castell de Bellver, DS núm. 57 (12 d’abril), pàg. 2734.

RGE núm. 4382/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (I), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3055 i 2056.

RGE núm. 4383/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (II), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3056 i 2057.

RGE núm. 4384/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (III), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3058.

RGE núm. 4385/05, relativa a actuacions fora de l’ètica
política (IV), DS núm. 64 (31 de maig), pàg. 3060.

RGE núm. 4605/05, relativa a redireccionament del correu
electrònic, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3102 i 3103.

RGE núm. 4606/05, relativa a modificació del Reglament
del Parlament, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3103 i 3104.

RGE núm. 6432/05, relativa a regeneració democràtica (II),
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3252.

RGE núm. 6433/05, relativa a regeneració democràtica (III),
DS núm. 67 (20 de setembre), pàg. 3253 i 3254.

RGE núm. 7356/05, relativa a justificació del cop d’estat
franquista, DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3553 i 3554.

RGE núm. 7366/05, relativa a política institucional i Estatut
(IV), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3559 i 3560.

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

Projectes de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, DS núm. 78 (20
i 21 de desembre), pàg. 3898-3901 i 3904-3906.

Proposicions de llei
RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, DS núm. 56 (5 d’abril), pàg. 2719.

InterpelAlacions
RGE núm. 523/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
publicació del BOIB i les seves particularitats, DS núm. 51 (15
de febrer), pàg. 2503-2504 i 2507-2508.

RGE núm. 316/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al model audiovisual a les Illes Balears ,
DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2818-2820 i 2823-2825.

RGE núm. 5361/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d’IB3, DS
núm. 74 (15 de novembre), pàg. 3678-3680 i 3684-3686.

Preguntes
RGE núm. 979/05, relativa a un nou règim econòmic i fiscal

de les Illes Balears, DS núm. 50 (8 de febrer), pàg. 2451 i 2452.
RGE núm. 1336/05, relativa a cost del diferencial del

descompte de transport aeri, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg.
2499.
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RGE núm. 1338/05, relativa a fet insular segons el tractat
sotmès a referèndum, DS núm. 51 (15 de febrer), pàg. 2499 i
2500.

RGE núm. 1577/05, relativa a Consell Audiovisual de les
Illes Balears, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2529-2530.

RGE núm. 1578/05, relativa a participació dels professionals
dels mitjans de comunicació en els òrgans de consulta de
l’EPRTIB, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2530-2531.

RGE núm. 1578/05, relativa a doblatge de pelAlícules al
català, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2531 i 2532.

RGE núm. 1580/05, relativa a nomenament de càrrecs
d’IB3, DS núm. 52 (22 de febrer), pàg. 2532 i 2533.

RGE núm. 2055/05, relativa a disculpes del president per
l'organització de la inscripció massiva de residents argentins a
Formentera, DS núm. 53 (8 de març), pàg. 2566.

RGE núm. 2365/05, relativa a pla d’equilibri pressupostari,
DS núm. 55 (22 de març), pàg. 2652.

RGE núm. 3401/05, relativa a valoració del nou conveni de
carreteres, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2807.

RGE núm. 3402/05, relativa a negociació del nou conveni de
carreteres, DS núm. 59 (26 d’abril), pàg. 2808.

RGE núm. 4604/05, relativa a traspàs del fons del Consorci
Formentera Desenvolupament, DS núm. 66 (14 de juny), pàg.
3155 i 3156.

RGE núm. 6679/05, relativa a gestió d’IB3 (I), DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3338.

RGE núm. 6680/05, relativa a gestió d’IB3 (II), DS núm. 68
(27 de setembre), pàg. 3338 i 3339.

RGE núm. 6687/05, relativa a incompliment del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 68 (27 de setembre),
pàg. 3342 i 3343.

RGE núm. 7001/05, relativa a partits de futbol a IB3, DS
núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3506 i 3507.

RGE núm. 7012/05, relativa a traspàs de competències de
l’Institut Social de la Marina per part de l’Estat a la comunitat
autònoma, DS núm. 70 (11 d’octubre), pàg. 3510 i 3511.

RGE núm. 7365/05, relativa a política institucional i Estatut
(III), DS núm. 71 (18 d’octubre), pàg. 3558 i 3559.

RGE núm. 7512/05, relativa a exagerada presència de
consellers a un programa d’IB3, DS núm. 72 (25 d’octubre),
pàg. 3588.

RGE núm. 7509/05, relativa a previsió d’ingressos d’IB3 per
al 2005, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg. 3589 i 3590.

RGE núm. 7510/05, relativa a necessitat de televisió
autonòmica a les Illes Balears, DS núm. 72 (25 d’octubre), pàg.
3590 i 3591.

RGE núm. 7810/05, relativa a impost sobre lloguer de
vehicles (III), DS núm. 73 (8 de novembre), pàg. 3629 i 3630.

RGE núm. 8110/05, relativa a compromisos del president de
l’Estat amb les Illes Balears com a conseqüència del debat sobre
l’estat de les comunitats autònomes, DS núm. 74 (15 de
novembre), pàg. 3676.

RGE núm. 8111/05, relativa a conclusions del debat sobre
l’estat de les comunitats autònomes en relació amb les reformes
dels estatuts d’autonomia, DS núm. 74 (15 de novembre), pàg.
3672.

D'ALTRES CÀRRECS

CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA I RELACIONS INSTITUCIONALS DEL

CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA,
JOSEP SALA I TORRES

Proposicions de llei
RGE núm. 2766/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, de mesurers específiques per a les illes d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme, DS núm. 65 (7 de juny), pàg. 3138-3140. 

RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, de regularització de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa, DS núm. 77 (13 de desembre),
pàg. 3855-3856.
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