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Diputats 20

Membres del Govern 53

D'altres intervinents 65

INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI 

RGE núm. 3760/05, de voluntats anticipades.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4232-4236.

RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanents de
persones adultes de les Illes Balears.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4383-4395.

RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes
Balears.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4395-4410.

RGE núm. 6846/05, balear de caça i pesca fluvial.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4481-4493.

RGE núm. 10031/05, de creació del ColAlegi Oficial de
Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4410.

RGE núm. 24/06, integral de la joventut.
DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5213-5227.

RGE núm. 25/06, de reforma de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4236-4239.

RGE núm. 385/06, per a la dona.
DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5338-5349.

RGE núm. 1019/06, de creació del Consorci de Transports
de Mallorca.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4866-4878.

RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de llicències integrades
d’activitat de les Illes Balears.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5638-5650.

RGE núm. 2872/06, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
DS núm. 104 (5 de setembre), pàg. 5275-5287.

RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6094-6107.

RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost sobre
successions i donacions.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6107-6120.

RGE núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5650-5659.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5659-5672.

RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6172-6187.

RGE núm. 3800/06, integral de l’atenció i dels drets de la
infància i l’adolescència de les Illes Balears.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5843-5854.

RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes
Balears.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5941-5952.

RGE núm. 8238/06, de creació del ColAlegi de Publicitaris
i Relacions Públiques de les Illes Balears.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5776-5778.
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RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007.
DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6211-6460.

RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives.
DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6190- 6211.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 5966/05, reguladora de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4570-4578.

RGE núm. 7925/05, d’avaluacions per a la protecció del
medi ambient a les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg.
4148-4154.

RGE núm. 8610/05, relativa a Llei de mediació familiar.
Debat de presa en consideració, DS núm. 83 (7 de març), pàg.
4299-4307.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5952-5960.

RGE núm. 790/06, de mesures d’emergència en matèria
d’ordenació territorial.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5759-5776.

RGE núm. 1375/06, relativa a creació del Consell de les
Dones de les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 95 (6 de juny), pàg.
4878-4887.

RGE núm. 3327/06, relativa a proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4667-4693.

RGE núm. 4726/06, d’atribució de competències als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
en matèria de joventut i lleure.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6120-6129.

RGE núm. 7458/06, relativa a protecció del paisatge de les
Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre),
pàg. 5854-5865.

PROPOSTA DE REFORMA DE L’ESTATUT
D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4918-4982.

PROPOSTES

RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,
d’atribució de competències als consells insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de
joventut i lleure.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4998-5005.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 8370/05 al Projecte de llei RGE núm. 6846/05,
balear de caça i pesca fluvial.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4220-4232.

RGE núm. 1100/06, 1161/06 i 1254/06 al Projecte de llei
RGE núm. 24/06, integral de la joventut.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4578-4599.

RGE núm. 1886/06, 1978/06 i 2012/06, al Projecte de llei
RGE núm. 385/06, per a la dona.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4767-4784.

RGE núm. 3155/06 a la Proposició de llei RGE núm.
8610/05, de mediació familiar.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4784-4792.

RGE núm. 3924/06 al Projecte de llei RGE núm. 2526/06,
de règim jurídic de les llicències integrades d’activitats de
les Illes Balears.
DS núm. 94 (27 de juny), pàg. 5011-5024.

RGE núm. 3970/06, al Projecte de llei RGE núm. 2527/06,
de cossos i escales de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 94 (27 de juny), pàg. 5024-5030.

RGE núm. 3986/06 i 4054/06 al Projecte de llei RGE núm.
2528/06, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
DS núm. 94 (27 de juny), pàg. 5030-5044.

RGE núm. 3732/06 i 3757/06 al Projecte de llei RGE núm.
2963/06, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions.
DS núm. 94 (27 de juny), pàg. 5044-5055.

RGE núm. 4838/06, al Projecte de llei 2872/06,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
estratègiques a les Illes Balears.
DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5058-5070.

RGE núm. 5262/06, 5296/06 i 5393/06 al Projecte de llei
2992/06, de l’esport de les Illes Balears.
DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5070-5088.

RGE núm. 5470/06 5650/06 i 5686/06, al Projecte de llei
3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears.
DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5088-5105.
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RGE núm. 4839/06 al Projecte de llei RGE núm. 2962/06,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5110-5122.

RGE núm. 5829/06 al Projecte de llei RGE núm. 3412/06,
de capitalitat de Palma de Mallorca.
DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5186-5205.

RGE núm. 6008/06 i 6018/06 al Projecte de llei RGE núm.
3548/06, de reforma de la Compilació del Dret Civil de les
Illes Balears.
DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5205-5213.

RGE núm. 6176/06 al Projecte de llei RGE núm. 3800/06,
de l’atenció als drets dels menors de les Illes Balears.
DS núm. 103 (5 de setembre), pàg. 5266-5275.

RGE núm. 6614/06, 7038/06 i 7181/06 al Projecte de llei
RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de les Illes
Balears.
DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5349-5363.

RGE núm. 6320/06 al Projecte de llei RGE núm. 5811/06,
contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5363-5377.

RGE núm. 9205/06, 9114/06 i 9224/06 al Projecte de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007. 
DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 5966-6004.

RGE núm. 9205/06, 9114/06 i 9224/06 al Projecte de llei
RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries, administratives.

DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 6010-6030.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 111 (26, 27 i 28 de setembre), pàg. 5466-5590.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 5362/05, relativa a model econòmic.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4168-4176.

RGE núm. 5466/05, relativa a política sociosanitària.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4176-4185.

RGE núm. 5607/05, relativa a política d'endeutament del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4212-4220.

RGE núm. 6763/05, relativa a posada en marxa de la ràdio
i televisió autonòmica IB3.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4284-4294.

RGE núm. 6764/05, relativa a intermodalitat en el
transport a les nostres illes.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4253-4262.

RGE núm. 7605/05, relativa a política general en matèria
d'agricultura.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4369-4376.

RGE núm. 7606/05, relativa a política general en matèria
d’aigües subterrànies.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4325-4334.

RGE núm. 7607/05, relativa a política general en matèria
de funció pública.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4423-4431.

RGE núm. 8063/05, relativa a política general en matèria
industrial.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4554-4562.

RGE núm. 1/06, relativa a política general de
l’ensenyament públic a les Illes Balears.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4467-4476.

RGE núm. 18/06, relativa a la gestió de l’Hospital de Can
Misses.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4507-4515.

RGE núm. 1466/06, relativa a política general d’immigració
i cooperació.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4613-4620.

RGE núm. 2415/06, relativa a política general de cohesió
territorial a les Illes Balears.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4705-4713.

RGE núm. 2416/06, relativa a política general d’escoletes
laborals.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4653-4661.

RGE núm. 2551/06, relativa a política de finançament dels
projectes de carreteres.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4749-4758.

RGE núm. 2880/06, relativa a política educativa.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4848-4857.

RGE núm. 3494/06, relativa a política general d’habitatge.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4809-4819.

RGE núm. 3495/06, relativa a política general de l’Institut
de la Dona.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4900-4909.

RGE núm. 3496/06, relativa a política general d’R+I+D.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5437-5447.

RGE núm. 3693/06, relativa a política general
d’infraestructures educatives.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5606-5615.
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RGE núm. 5162/06, relativa a política general en el
tractament polític de les llengües per part del Govern.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5688-5698.

RGE núm. 5961/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears sobre els fonaments i mètodes utilitzats
per forçar el tràmit contra les normes bàsiques que el
regeixen.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5143-5152.

RGE núm. 6035/06, relativa a crisi de l’agricultura i la
ramaderia.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5743-5752.

RGE núm. 6067/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria d’agricultura.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5243-5251.

RGE núm. 6205/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears sobre els valors que han de primar en la
gestió i el funcionament de les institucions públiques de les
Illes Balears.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5314-5326.

RGE núm. 6872/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria esportiva.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5407-5415.

RGE núm. 7424/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria d'adjudicació de construcció
d'infraestructures sanitàries.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5790-5798.

RGE núm. 7796/06, relativa a depuradores de l’Agència
Balear de l’Aigua
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5828-5837.

RGE núm. 7932/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria de depuradores.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5883-5892.

RGE núm. 7933/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria d’habitatge.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5921-5930.

RGE núm. 7934/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria de control i seguiment de les
obres de les noves autovies en construcció i de les
irregularitats comeses en la seva execució.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6044-6053.

RGE núm. 7935/06, relativa a política general del Govern
en matèria de desindustrialització de les Illes Balears.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6086-6094.

RGE núm. 7937/06, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria d’agricultura.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6143-6150.

MOCIONS

RGE núm. 10176/05, relativa a noves infraestructures
sanitàries a Eivissa.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4137-4143.

RGE núm. 1034/06, relativa a model econòmic.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4262-4268.

RGE núm. 1047/06, relativa a Pla sociosanitari del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4294-4299.

RGE núm. 1346/06, relativa a política d’endeutament del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4334-4341.

RGE núm. 1487/06, relativa a intermodalitat en el
transport de les nostres illes.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4341-4349.

RGE núm. 2011/06, relativa a posada en marxa de la ràdio
i televisió autonòmica IB3.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4376-4383.

RGE núm. 2328/06, relativa a política general en matèria
d'aigües subterrànies.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4431-4435.

RGE núm. 2517/06, relativa a política d’ajudes agràries.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4476-4481.

RGE núm. 2686/06, relativa a garanties d’igualtat d’accés
a la funció pública.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4515-4522.

RGE núm. 2933/06, relativa a política general de
l’ensenyament públic a les Illes Balears.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4562-4570.

RGE núm. 2976/06, relativa a gestió de l’Hospital de Can
Misses.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4621-4626.

RGE núm. 3395/06, relativa a sector industrial de les Illes
Balears.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4661-4667.

RGE núm. 3647/06, relativa a polítiques d’immigració i
cooperació.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4713-4720.

RGE núm. 3799/06, relativa a escoletes laborals.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4758-4762.

RGE núm. 4147/06, relativa a política general en matèria
de cohesió territorial de les Illes Balears.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4819-4824.
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RGE núm. 4588/06, relativa a política de finançament dels
projectes de carreteres.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4857-4866.

RGE núm. 5292/06, relativa a mesures per facilitar l’accés
a l’habitatge.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4909-4915.

RGE núm. 5567/06, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5447-5456.

RGE núm. 5835/06, relativa a polítiques de dona i joventut.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5456-5461.

RGE núm. 6846/06, relativa a polítiques agrícoles del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5415-5421.

RGE núm. 7992/06, relativa a gestió de diners públics a
l’àmbit de les Illes Balears.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5615-5628.

RGE núm. 8116/06, relativa a polítiques esportives.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5628-5634.

RGE núm. 8236/06, relativa a polítiques en R+D+I.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5698-5704.

RGE núm. 8488/06, relativa a infraestructures educatives.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5752-5759.

RGE núm. 8611/06, relativa a tractament polític de les
llengües.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5798-5806.

RGE núm. 8739/06, relativa a crisi de l’agricultura i la
ramaderia
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5838-5843.

RGE núm. 8997/06, relativa a infraestructures sanitàries.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5930-5935.

RGE núm. 9061/06, relativa a depuradores de l’Agència
Balear de l’Aigua.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5935-5941.

RGE núm. 9186/06, relativa a depuradores.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6053-6059.

RGE núm. 9276/06, relativa a mesures per facilitar l’accés
a l’habitatge.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6059-6066.

PREGUNTES

RGE núm. 426/06, relativa a mesures per tal de reduir el
nombre d’interins als centres docents.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4126-4127.

RGE núm. 427/06, relativa a desenvolupament a les Illes
Balears de la Llei estatal de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4127.

RGE núm. 428/06, relativa a conseqüències per a Menorca
de l’acord entre Air Berlín i la Fundació Turisme de
Menorca.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4127-4128.

RGE núm. 429/06, relativa a situació del banc de sang a les
Illes Balears.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4128.

RGE núm. 430/06, relativa a noves mesures en relació amb
l’abonament guarderia.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4128-4129.

RGE núm. 431/06, relativa a presència d’esportistes d’elit
a l’estand de les Illes Balears a FITUR.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4129-4130.

RGE núm. 433/06, relativa a manifestació d’estudiants
davant el Consell d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4130-4131.

RGE núm. 437/06, relativa a mesures enfront de la situació
del colAlegi públic de Santa Isabel.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4131-4132.

RGE núm. 438/06, relativa a seguretat de les persones sobre
l’interès polític.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4132-4133.

RGE núm. 439/06, relativa a reforma de l’estatut.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4134-4136.

RGE núm. 440/06, relativa a millores del finançament
autonòmic.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4136-4137.

RGE núm. 445/06, relativa a obres del soterrament de les
vies del tren.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4133-4134.

RGE núm. 680/06, relativa a model de finançament de les
Illes Balears.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4158-4159.

RGE núm. 717/06, relativa a participació a la segona edició
de la fira Futur Jove.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4159.

RGE núm. 718/06, relativa a previsions sobre elaboració i
tramitació d’una llei d’espectacles.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160.

RGE núm. 719/06, relativa a accions formatives de l’Escola
Balear d’Administració Pública (EBAP).
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4166-4167.
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RGE núm. 720/06, relativa a actuacions en relació amb el
sector lacti.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160.

RGE núm. 721/06, relativa a índex de sinistralitat laboral
de l’any 2005.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160-4161.

RGE núm. 722/06, relativa a índex d’evolució del mercat
laboral.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4161.

RGE núm. 723/06, relativa a procés expropiatori a Eivissa.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4161-4163.

RGE núm. 724/06, relativa a expedients incoats a dos
instituts d’Eivissa.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4163-4164.

RGE núm. 725/06, relativa a macroprojectes de carreteres
a Eivissa.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4164-4165.

RGE núm. 726/06, relativa a declaracions del Molt Hble.
Sr. President del Govern.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4165-4166.

RGE núm. 728/06, relativa a informe de la Comissió de
Medi Ambient sobre Son Espases.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4167-4168.

RGE núm. 1007/06, relativa a delegada de la Conselleria
d'Educació a les Pitiüses.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4207.

RGE núm. 1008/06, relativa a desenvolupament del Pla Oci
60.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4209.

RGE núm. 1009/06, relativa a cria en captivitat de la
milana.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4202-4203.

RGE núm. 1010/06, relativa a previsions de la Hipoteca
Jove.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4203.

RGE núm. 1011/06, relativa a inundacions recents al
Sàhara.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4209-4210.

RGE núm. 1012/06, relativa a evolució d'ingressos pel
turisme.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4210.

RGE núm. 1013/06, relativa a conveni de colAlaboració
entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i
l'Institut de Crèdit Oficial.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4210-4211.

RGE núm. 1014/06, relativa a concertació de places de
batxillerat.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4203-4205.

RGE núm. 1015/06, relativa a inversions en educació.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4206-4207.

RGE núm. 1017/06, relativa a procés electoral de Sa
Nostra.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4211-4212.

RGE núm. 1018/06, relativa a centres concertats.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4205-4206.

RGE núm. 1028/06, relativa a terrenys en el Parc Bit.
DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4208-4209.

RGE núm. 1317/06, relativa a execució d’obres a Eivissa.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4245-4247.

RGE núm. 1318/06, relativa a renegociació dels projectes
d’autovies a executar a Eivissa.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4247-4248.

RGE núm. 1319/06, relativa a macroprojectes viaris a
Eivissa.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4249-4250.

RGE núm. 1320/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4252-4253.

RGE núm. 1324/06, relativa a noves línies de tren a
Mallorca.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4242-4244.

RGE núm. 1328/06, relativa a incidències que es poden
donar en el transport aeri entre illes.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4244.

RGE núm. 1329/06, relativa a centre d’investigacions
turístiques.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4251-4252.

RGE núm. 1330/06, relativa a agrorutes del bon gust.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4244-4245.

RGE núm. 1331/06, relativa a centre de medicina
respiratòria avançada.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4250-4251.

RGE núm. 1332/06, relativa a ajudes per a inversions en
matèria d’instalAlacions d’energies renovables.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4251.

RGE núm. 1333/06, relativa a eficiència energètica i
contaminació lumínica a l’illa de Formentera.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4245.
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RGE núm. 1334/06, relativa a autopistes d’Eivissa.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4248-4249.

RGE núm. 1460/06, relativa a signatures contra l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4275-4276.

RGE núm. 1461/06, relativa a projectes d'autovies a
Eivissa.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4281-4282.

RGE núm. 1462/06, relativa a aportació econòmica a
Yanko.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4274-4275.

RGE núm. 1463/06, relativa a informe Hispalink (I).
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4276-4277.

RGE núm. 1464/06, relativa a informe Hispalink (II).
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4277-4278.

RGE núm. 1465/06, relativa a informe Hispalink (III).
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4278-4279.

RGE núm. 1469/06, relativa a repercussió de la nova
estratègia balear de prevenció i gestió de residus perillosos.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4280.

RGE núm. 1470/06, relativa a acords de colAlaboració
signats a FITUR.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4280-4281.

RGE núm. 1471/06, relativa a certificats d'acreditació de
formació professional laboral.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4282-4283.

RGE núm. 1472/06, relativa a ajuts a pares i mares de fills
petits que hagin de reduir la seva jornada laboral.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4283.

RGE núm. 1474/06, relativa a restauració forestal de la
Serra de Morna d'Eivissa.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4281.

RGE núm. 1545/06, relativa a nous ports esportius o
ampliacions.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4315-4316.

RGE núm. 1546/06, relativa a activitat de la Fundació
Turisme Menorca.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4321-4322.

RGE núm. 1547/06, relativa a tancament de 104
establiments hotelers a les Illes Balears.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4314-4315.

RGE núm. 1548/06, relativa a funcionament del projecte de
centres ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4316.

RGE núm. 1549/06, relativa a tasques per a la prevenció
d’incendis durant el 2006.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4316-4317.

RGE núm. 1550/06, relativa a situació de les dessaladores
que han de construir el Ministeri de Medi Ambient.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 43194-4320.

RGE núm. 1551/06, relativa a criteris de repartiment entre
les comunitats autònomes dels fons destinats als
immigrants.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4322.

RGE núm. 1552/06, relativa a centre de primària de Sant
Rafel.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4317-4318.

RGE núm. 1553/06, relativa a túnel de Sant Rafel a Eivissa.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4318-4319.

RGE núm. 1554/06, relativa a recollida de firmes.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4322-4324.

RGE núm. 1555/06, relativa a petició d’aturada de recollida
de firmes contra l’Estatut.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4324-4325.

RGE núm. 1556/06, relativa a despeses de l’autovia Inca-
Manacor.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4320-4321.

RGE núm. 2209/06, relativa a augment del tot inclòs.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4364-4365.

RGE núm. 2221/06, relativa a Programa balear de sang del
cordó umbilical.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4363.

RGE núm. 2222/06, relativa a ampliació del centre de salut
de Canal Salat a Ciutadella.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4366-4367.

RGE núm. 2224/06, relativa a situació de la dona en el
mercat laboral de les Illes Balears.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4367-4359.

RGE núm. 2225/06, relativa a previsions respecte del
turisme alemany després de la ITB de Berlín.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4363-4364.

RGE núm. 2226/06, relativa a ajudes de la Conselleria de
Presidència i Esports als clubs d'alt nivell.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4362-4363.

RGE núm. 2227/06, relativa a fre a la reforma de l'Estatut
d'Autonomia.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4368-4369.
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RGE núm. 2230/06, relativa a aportació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a la Direcció General
d'Immigració.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4358-4359.

RGE núm. 2231/06, relativa a actuacions envers els
immigrants.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4361-4362.

RGE núm. 2232/06, relativa a procés de regularització
d'immigrants.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4359-4361.

RGE núm. 2233/06, relativa a inversions en educació
pública.
DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4365-4366.

RGE núm. 2403/06, relativa a actuacions sobre l'oferta
turística de camp de golf més hotel.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4417-4418.

RGE núm. 2404/06, relativa a mesures de seguretat a les
dependències de l'administració de Justícia.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4418.

RGE núm. 2406/06, relativa a potenciació del programa
Alter.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4418-4419.

RGE núm. 2407/06, relativa a conveni entre l’ib-salut i
l’associació Alba.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4455-4456.

RGE núm. 2408/06, relativa a palau de congressos i
convencions a Eivissa.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4419.

RGE núm. 2410/06, relativa a incidència de les obres en
temporada turística.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4415-4416.

RGE núm. 2411/06, relativa a obres a les carreteres
d'Eivissa.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4414-4415.

RGE núm. 2412/06, relativa a deutes amb els centres
educatius públics.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4420.

RGE núm. 2413/06, relativa a colAlegi en situació
urbanística irregular.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4422-4423.

RGE núm. 2441/06, relativa a l'opinió experta dels
professionals de l'educació.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4421-4422.

RGE núm. 2547/06, relativa a proposta definitiva de
reforma de l’Estatut d’Autonomia.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4463-4464.

RGE núm. 2552/06, relativa a autorització judicial per a
ocupació de finques.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4457-4458.

RGE núm. 2553/06, relativa a afavorir la lliure elecció de
centre.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4458-4459.

RGE núm. 2554/06, relativa a projecte educatiu.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4459-4460.

RGE núm. 2555/06, relativa a compliment del calendari de
la reforma de l’Estatut.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4464-4466.

RGE núm. 2556/06, relativa a compliment del calendari de
la reforma de l’Estatut.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4466-4467.

RGE núm. 2566/06, relativa a investigació en matèria de
riscs laborals en el sector de l’hoteleria.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4461.

RGE núm. 2567/06, relativa a projectes de cooperació amb
associacions d’Argentina i Uruguai per a adequació i
construcció de piscines.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4457.

RGE núm. 2568/06, relativa a situació actual de la
iniciativa comunitària Equal.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4461-4462.

RGE núm. 2569/06, relativa a previsions del
desenvolupament del projecte d’escola de policia a
Ciutadella de Menorca.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4456.

RGE núm. 2570/06, relativa a intercanvi de programes de
viatges per a persones majors.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4462-4463.

RGE núm. 2571/06, relativa a ús racional dels
medicaments.
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4463.

RGE núm. 2845/06, relativa a modificació del Decret de
“trilingüisme”.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4500-4501.

RGE núm. 2847/06, relativa a incompliment de la Directiva
91/271/CEE.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4505-4506.

RGE núm. 2848/06, relativa a imputació per presumpta
falsedat documental en els expedients expropiatoris a les
autovies d’Eivissa.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4501-4502.

RGE núm. 2849/06, relativa a responsabilitats polítiques en
relació amb els projectes d’autovies a Eivissa.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4502-4504.
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RGE núm. 2850/06, relativa a relació del president d’AFA
amb la Conselleria d’Immigració.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4498-4499.

RGE núm. 2851/06, relativa a actuacions a la finca pública
de Son Real.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4542-4543.

RGE núm. 2867/06, relativa a colAlaboració amb l’Estat en
matèria ferroviària.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4504-4505.

RGE núm. 2868/06, relativa a projecte “Aprendre a viure
des de la interculturalitat”.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4507.

RGE núm. 2869/06, relativa a expectatives de creixement
del turisme de creuers.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4543-4544.

RGE núm. 2870/06, relativa a novetats a la web del Govern.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4506-4507.

RGE núm. 2871/06, relativa a supressió del vol Eivissa-
Madrid a primera hora del matí.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4499-4500. 

RGE núm. 3084/06, relativa a Pla director d’economia
social.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4544-4545.

RGE núm. 3073/06, relativa a conclusions derivades del
Congrés europeu sobre l’agricultura i la ramaderia a les
zones insulars i perifèriques celebrat a Palma.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4546-4547.

RGE núm. 3074/06, relativa a avantatges d’empadronar-se
al seu ajuntament per a la població immigrant.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4547-4548.

RGE núm. 3075/06, relativa a conveni de creació d’una
càtedra d’estudis contra la violència de gènere.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4551-4552.

RGE núm. 3076/06, relativa a reunió sectorial sobre la Llei
de la dependència.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4547.

RGE núm. 3077/06, relativa a efectes del traspàs de
competències en matèria d’administració de justícia a les
Illes Balears.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4548-4549.

RGE núm. 3078/06, relativa a dotació de policia turística
per a la propera temporada turística.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4550.

RGE núm. 3079/06, relativa a llengües estrangeres als
centres de les nostres illes.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4545-4546.

RGE núm. 3080/06, relativa a planta asfàltica a Monte
Cristo.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4549-4550.

RGE núm. 3081/06, relativa a aplicació de l’”autotaxa”.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4542-4543.

RGE núm. 3082/06, relativa a fons públics per a activitats
privades.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4553-4554.

RGE núm. 3083/06, relativa a aval concedit a l’empresa
Yanko.
DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4550-4551.

RGE núm. 3297/06, relativa a compra de les finques de sa
Canova i es Canons.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4606.

RGE núm. 3298/06, relativa a aprovació de la reforma de
l’Estatut de Catalunya en relació amb l’Arxiu de la Corona
d’Aragó.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4604-4605.

RGE núm. 3299/06, relativa a accions que es
desenvoluparan en el marc del conveni signat amb
l’associació ARA.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4607.

RGE núm. 3300/06, relativa a nivell de colAlaboració entre
la Conselleria de Comerç i l’IDAE.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4606-4607.

RGE núm. 3301/06, relativa a objectius que es pensen
assolir amb el projecte de recuperació i restauració de
savinars i d’àrea recreativa a Cap de Barbaria.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4605-4606.

RGE núm. 3302/06, relativa a accés dels joves a l’habitatge.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4609-4610.

RGE núm. 3305/06, relativa a eliminació de residus
perillosos.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4602-4603.

RGE núm. 3306/06, relativa a complicitat en delictes
ambientals dels ajuntaments d’Eivissa.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4607-4609.

RGE núm. 3307/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia (I).
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4610-4611.
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RGE núm. 3308/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia (II).
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4611-4613.

RGE núm. 3320/06, relativa a nou velòdrom de Palma.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4603-4604.

RGE núm. 3321/06, relativa a recinte firal de Palma.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4610.

RGE núm. 3458/06, relativa a segell de qualitat turística.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4647-4648.

RGE núm. 3460/06, relativa a alta sinistralitat a les
carreteres.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4650-4651.

RGE núm. 3461/06, relativa a millora de la qualitat de feina
dels immigrants.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4643-4645.

RGE núm. 3462/06, relativa a polítiques d’immigració.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4642-4643.

RGE núm. 3463/06, relativa a repartiment equitatiu de
l’alumnat immigrant.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4645-4646.

RGE núm. 3464/06, relativa a viatge de la consellera
d’Immigració a Bones Aires.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4646-4647.

RGE núm. 3468/06, relativa a actuacions de la Conselleria
d’Interior en matèria de formació contínua i coordinació de
policies locals.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4651-4652.

RGE núm. 3469/06, relativa a ocupació turística a les Illes
Balears durant la Setmana Santa.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4648-4649.

RGE núm. 3470/06, relativa a estat de les residències
geriàtriques i especialitzades que du a terme la Conselleria
de Presidència i Esports.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4649-4650.

RGE núm. 3471/06, relativa a entitats que s’han presentat
a la convocatòria d’ajudes per a inversions en matèria de
discapacitat.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4652-4653.

RGE núm. 3473/06, relativa a plans de dinamització
turística a Ciutadella i a Alaior.
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4649.

RGE núm. 3680/06, relativa a sanció a la concessionària de
les obres de l’autovia de l’aeroport d’Eivissa.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4702-4703.

RGE núm. 3681/06, relativa als premis Ortega y Gasset de
periodisme.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4704-4705.

RGE núm. 3682/06, relativa a evolució dels índexs de
sinistralitat laboral a les Illes.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4703-4704.

RGE núm. 3684/06, relativa a beneficis del programa Pro-
Alfa 2006.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4702.

RGE núm. 3685/06, relativa a posada en funcionament de
l’Hospital de Formentera.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4698-4699.

RGE núm. 3686/06, relativa a postura del director general
de Trànsit en relació amb la seguretat viària.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4699.

RGE núm. 3687/06, relativa a distribució d’ajudes que ha
concedit el SOIB en matèria de formació professional.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4704.

RGE núm. 3690/06, relativa a immigrants en situació
ilAlegal.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4699-4701.

RGE núm. 3691/06, relativa a competències en gestió de
permisos de treball.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4701-4702.

RGE núm. 3688/06, relativa a resultats de la implantació de
la Targeta Verda.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4734-4735.

RGE núm. 3689/06, relativa a targetes verdes activades.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4736-4737.

RGE núm. 3848/06, relativa a criteris per a la construcció
de l’hospital de referència a Son Espases.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4741-4742.

RGE núm. 3849/06, relativa a foment de les llengües
estrangeres.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4745.

RGE núm. 3850/06, relativa a novetats a la Fira de la
Ciència.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4745-4746.

RGE núm. 3851/06, relativa a campanya per una
alimentació sana.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4748-4749.

RGE núm. 3852/06, relativa a nou portal del funcionari.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4746-4747.

RGE núm. 3853/06, relativa a renda àgil.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4747.
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RGE núm. 3854/06, relativa a campionat mundial de futbol
gratuït.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4747-4748.

RGE núm. 3855/06, relativa a soterrament de les vies del
tren al seu pas per Manacor.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4744-4745.

RGE núm. 3856/06, relativa a projecte d’hospital.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4737-4739.

RGE núm. 3857/06, relativa a terrenys de l’hospital de Son
Espases.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4739-4740.

RGE núm. 3858/06, relativa a terrenys per a la ubicació de
l’hospital de referència.
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4740-4741.

RGE núm. 3859/06, relativa a retard del nou hospital
públic
DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4743-4744.

RGE núm. 4587/06, relativa a baixada del nombre de
turistes.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4803-4804.

RGE núm. 4589/06, relativa a abocaments ilAlegals de
residus sanitaris.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4804-4805.

RGE núm. 4590/06, relativa a campanya d’inspecció dels
establiments que comercialitzen el tot inclòs.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4809.

RGE núm. 4591/06, relativa a oferta de sòl per a usos
industrials a Menorca.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4805-4806.

RGE núm. 4592/06, relativa a avantatges de l’anomenada
“e-recepta”.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4806.

RGE núm. 4593/06, relativa a objecte de la iniciativa
“eurosummersjobs”.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4808.

RGE núm. 4594/06, relativa a valoració de l’ocupació
turística.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4802-4803.

RGE núm. 4595/06, relativa a ajuts a joves en atur per a
formació en idiomes estrangers.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4808-4809.

RGE núm. 4596/06, relativa a servei de mamografia a Can
Misses.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4807-4808.

RGE núm. 4597/06, relativa a hospital de referència (I).
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4798-4799.

RGE núm. 4598/06, relativa a hospital de referència (II).
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4799-4801.

RGE núm. 4599/06, relativa a hospital de referència (III).
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4801-4802.

RGE núm. 5150/06, relativa a preus dels terrenys dels
hospitals de Formentera i de Son Espases.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4844-4845.

RGE núm. 5151/06, relativa a previsions de l’aprovació de
la reforma de l’Estatut.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4847-4848.

RGE núm. 5152/06, relativa a potenciació de les noves
tecnologies i la innovació a les petites i mitjanes empreses.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4845-4846.

RGE núm. 5153/06, relativa a distribució dels fons
europeus realitzada pel Govern de l’Estat quant a les Illes
Balears.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4846-4847.

RGE núm. 5154/06, relativa a inversió del Govern de les
Illes Balears en matèria d’infraestructures educatives a
Menorca.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4840.

RGE núm. 5155/06, relativa a campanya d’adquisició
d’electrodomèstics eficients.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4839-4840.

RGE núm. 5156/06, relativa a projecte d’eficiència
energètica a l’enllumenat públic d’Eivissa.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4839.

RGE núm. 5157/06, relativa a escull artificial de les costes
de Santanyí.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4840-4841.

RGE núm. 5158/06, relativa a invasió de grumers.
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4838-4839.

RGE núm. 5159/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(I).
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4841-4842.

RGE núm. 5160/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(II).
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4842-4843.

RGE núm. 5161/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(III).
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4843-4844.
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RGE núm. 5457/06, relativa a subvencions a Associació
Familiar.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4890-4891.

RGE núm. 5458/06, relativa a hospital de referència (I).
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4891-4892.

RGE núm. 5459/06, relativa a hospital de referència (II).
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4892-4893.

RGE núm. 5460/06, relativa a hospital de referència (III).
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4893-4895.

RGE núm. 5461/06, relativa a hospital de referència (IV).
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4895-4896.

RGE núm. 5462/06, relativa a parcs naturals.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4897-4899.

RGE núm. 5463/06, relativa a situació de la contractació
indefinida a les Illes Balears.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4896-4897.

RGE núm. 5464/06, relativa a Plan Avanza.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4899.

RGE núm. 5465/06, relativa a valoració del conseller
d’Educació i Cultura sobre el procés d’escolarització 2006-
2007.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4897.

RGE núm. 5466/06, relativa a formació a distància.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4896.

RGE núm. 5467/06, relativa a evolució de l’atur a les Illes
Balears.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4899-4900.

RGE núm. 5468/06, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4900.

RGE núm. 5949/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (I).
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5130-5131.

RGE núm. 5950/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (II).
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5131-5133.

RGE núm. 5951/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (I).
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5133-5134.

RGE núm. 5952/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II).
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5134-5135.

RGE núm. 5953/06, relativa a port esportiu a es Viver.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5135-5137.

RGE núm. 5954/06, relativa a residus hospitalaris (I).
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5137-5138.

RGE núm. 5955/06, relativa a residus hospitalaris (II).
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5138-5139.

RGE núm. 5956/06, relativa a diners a canvi de favors
administratius.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5139-5141.

RGE núm. 5957/06, relativa a conseqüències del
referèndum sobre l’Estatut català.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5141-5142.

RGE núm. 5960/06, relativa al’empresa Yanko.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5142-5143.

RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de
març, de museus de les Illes Balears.
DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5122-5125.

RGE núm. 6055/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (I).
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5230-5231.

RGE núm. 6056/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (II).
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5231-5232.

RGE núm. 6057/06, relativa a decret per a la liquidació de
les cambres agràries.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5232-5233.

RGE núm. 6058/06, relativa a associació de família de les
Illes Balears.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5233-5234.

RGE núm. 6059/06, relativa a propaganda.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5234-5235.

RGE núm. 6060/06, relativa a tot inclòs.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5235-5236.

RGE núm. 6061/06, relativa a Targeta Verda.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5237.

RGE núm. 6062/06, relativa a Pla per a la convivència
escolar (I).
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5237-5238.

RGE núm. 6063/06, relativa a Pla per a la convivència
escolar (II).
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5238-5239.

RGE núm. 6064/06, relativa a model de carreteres.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5239-5240.

RGE núm. 6065/06, relativa a planta de formigó i ciment.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5241-5242.
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RGE núm. 6066/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II).
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5242-5243.

RGE núm. 6196/06, relativa a I Fira Eròtica (IV).
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5306-5307.

RGE núm. 6197/06, relativa a creixement econòmic de les
Illes Balears.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5307-5309.

RGE núm. 6198/06, relativa a baranes de protecció.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5309-5310.

RGE núm. 6199/06, relativa a resultat pressupostari de
l’exercici 2004.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5310-5311.

RGE núm. 6200/06, relativa a expedients de contractació.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5311-5312.

RGE núm. 6201/06, relativa a planta de formigó a Sant
Jordi (Eivissa).
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5312-5313.

RGE núm. 6204/06, relativa a qualitat de la sobrassada de
les Illes Balears.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5313-5314.

RGE núm. 6860/06, relativa a finançament del Consell de
Formentera.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5394-5395.

RGE núm. 6861/06, relativa a xantatge com a elements
d’actuació política.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5395-5396.

RGE núm. 6862/06, relativa a reunions del president.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5396-5397.

RGE núm. 6863/06, relativa a contractació de places en el
FOGAIBA.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5397-5398.

RGE núm. 6864/06, relativa a vessaments a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5398-5399.

RGE núm. 6865/06, relativa a inspeccions sanitàries.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5400-5401.

RGE núm. 6866/06, relativa a apagada elèctrica a Eivissa.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5401-5402.

RGE núm. 6867/06, relativa a planta de formigó.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5402-5403.

RGE núm. 6868/06, relativa a Targeta Verda.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5403-5404.

RGE núm. 6869/06, relativa a prolongació de l’autovia MA
I.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5404-5405.

RGE núm. 6870/06, relativa a invasió de grumers.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5405-5406.

RGE núm. 6871/06, relativa a cost de les modificacions del
projecte d’hospital de referència.
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5406-5407.

RGE núm. 8034/06, relativa a acord de carrera professional
en relació amb els professionals del sistema sanitari públic
de les Illes Balears.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5426-5427.

RGE núm. 8035/06, relativa a incorporació de noves
infraestructures educatives en el curs que acaba de
començar.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5427.

RGE núm. 8036/06, relativa a mesures de la Conselleria
d’Educació i Cultura per tal de reduir el nombre d’interins.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5427-5428.

RGE núm. 8037/06, relativa a entrada en vigor de les
disposicions de la Llei de modificació de l’impost de
successions i donacions.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5428-5429.

RGE núm. 8038/06, relativa a casal per a les federacions
esportives.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5429.

RGE núm. 8039/06, relativa a posada en funcionament de
les oficines d’atenció a les víctimes del delicte.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5429-5430.

RGE núm. 8040/06, relativa a destitució del conseller de
Cultura.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5430-5431.

RGE núm. 8049/06, relativa a cas BITEL (I).
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5430-5432.

RGE núm. 8050/06, relativa a cas BITEL (II).
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5432-5433.

RGE núm. 8051/06, relativa a cas BITEL (III).
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5433-5434.

RGE núm. 8052/06, relativa a cas BITEL (IV).
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5434-5436.

RGE núm. 8054/06, relativa a ses Covetes.
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5436-5437.

RGE núm. 8264/06, relativa a actuacions concretes a causa
del canvi climàtic.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5595-5596.
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RGE núm. 8265/06, relativa a seguretat a les platges.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5596.

RGE núm. 8266/06, relativa a valoració dels actes
promocional d’Un paseo por España.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5597.

RGE núm. 8267/06, relativa a representació de les Illes a
l’acte celebrat a Regent Street de Londres.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5596-5597.

RGE núm. 8268/06, relativa a posada en funcionament de
les aules d’estiu per a l’aprenentatge de llengües per a
immigrants.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5597-5598.

RGE núm. 8269/06, relativa a entrada en funcionament de
l’alberg de sa Vinyeta a Ciutadella.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5601-5602.

RGE núm. 8270/06, relativa a accions per a alumnes amb
necessitats educatives especials dutes a terme a Menorca.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5602.

RGE núm. 8271/06, relativa a obres de les autovies a
Eivissa.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5598-5599.

RGE núm. 8272/06, relativa a neteja dels terrenys a Son
Anglada.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5599-5600.

RGE núm. 8273/06, relativa a descompte aeri.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5602-5604.

RGE núm. 8317/06, relativa a opinions d’un metge forense.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5600-5601.

RGE núm. 8274/06, relativa a contractacions ilAlegals.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5604-5606.

RGE núm. 8423/06, relativa a Son Espases (I).
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5679.

RGE núm. 8424/06, relativa a Son Espases (II).
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5679-5680.

RGE núm. 8425/06, relativa a Son Espases (III).
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5680-5681.

RGE núm. 8421/06, relativa a dictamen del Consell
Consultiu.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5681-5682.

RGE núm. 8439/06, relativa a tractament de la nostra
comunitat als projectes de pressuposts generals de l’Estat
del 2007.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5683.

RGE núm. 8444/06, relativa a respecte dels compromisos en
relació amb inversions a les nostres illes.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5683-5684.

RGE núm. 8442/06, relativa a trets més destacables de la
temporada turística d’enguany.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5684-5685.

RGE núm. 8445/06, relativa a colAlegis públics de
Llucmajor
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5685-5686.

RGE núm. 8422/06, relativa a conveni de carreteres.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5686-5687.

RGE núm. 8440/06, relativa a decret de garantia de
demores.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5687-5688.

RGE núm. 8443/06, relativa a conciliació de la vida familiar
i laboral.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5688.

RGE núm. 8556/06, relativa a informes d’adjudicació de
l’hospital Son Espases.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5737-5738.

RGE núm. 8557/06, relativa a recinte firal de Manacor.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5736-5737.

RGE núm. 8558/06, relativa a entrada en funcionament del
Consorci de transports de Mallorca.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5736.

RGE núm. 8561/06, relativa a acord signat per la
Conselleria de Salut i Consum amb Glaxosmithkline.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5741-5742.

RGE núm. 8562/06, relativa a nova escoleta a l’Hospital de
Son Llàtzer.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5742.

RGE núm. 8563/06, relativa a beneficiaris del Pla Europa
per millorar les aptituds en idiomes europeus.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5734-5735.

RGE núm. 8568/06, relativa a model de mobilitat.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5735-5736.

RGE núm. 8569/06, relativa a protecció territorial.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5742-5743.

RGE núm. 8570/06, relativa a Son Espases (I).
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5738-5740.

RGE núm. 8571/06, relativa a Son Espases (II).
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5740-5741.
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RGE núm. 8659/06, relativa a carrils de l'autovia Eivissa-
aeroport.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5788-5789.

RGE núm. 8660/06, relativa a mesures per fomentar la
modernització del sector del comerç.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5782-5783.

RGE núm. 8661/06, relativa a índex de criminalitat publicat
pel Ministeri d'Interior.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5784-5785.

RGE núm. 8662/06, relativa a conveni de colAlaboració
entre l'EBAP i l'Institut Europeu d'Administració Pública
de Maastricht.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5783.

RGE núm. 8663/06, relativa a màster universitari en
direcció d'empreses.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5785.

RGE núm. 8664/06, relativa a convocatòria del Pla de
formació i inserció professional 2006.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5785-5786.

RGE núm. 8665/06, relativa a compliment dels objectius
fixats per la Conselleria de Medi Ambient en relació amb
els incendis forestals.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5787-5788.

RGE núm. 8666/06, relativa a decisions en matèria
territorial.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5786-5787.

RGE núm. 8670/06, relativa a objectius socials de la partida
G/313D01/48000/00.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5783-5784.

RGE núm. 8671/06, relativa a pèrdua de turistes.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5818-5819.

RGE núm. 8672/06, relativa a establiments d’allotjament
turístic.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5819-5820.

RGE núm. 8673/06, relativa a estació de Jacint Verdaguer.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5789-5790.

RGE núm. 8866/06, relativa a regulació del busseig
professional.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5824.

RGE núm. 8867/06, relativa a programa de consideració en
la prevenció de riscs laborals entre la població escolar
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5827.

RGE núm. 8868/06, relativa a posada en marxa d’un
sistema de centres de professorat en pràctiques
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5826-5827.

RGE núm. 8869/06, relativa a mostra de la cultura popular
a les Pitiüses.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5824-5825.

RGE núm. 8870/06, relativa a objectius de l’Oficina
d’emancipació
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5827-5828.

RGE núm. 8871/06, relativa a campanya d’hàbits
saludables per al curs 2006/07
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5828.

RGE núm. 8872/06, relativa a ampliació de Port Adriano.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5825-5826.

RGE núm. 8873/06, relativa a Consell Social de la llengua
catalana.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5821-5822.

RGE núm. 8874/06, relativa a Pla d’equilibri econòmic i
financer (I).
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5870-5871.

RGE núm. 8875/06, relativa a Pla d’equilibri econòmic i
financer (II).
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5871-5872.

RGE núm. 8876/06, relativa a promoció turística de
Mallorca.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5820-5821.

RGE núm. 8877/06, relativa a Fundació per a la promoció
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5822-5823.

RGE núm. 9043/06, relativa a zones ANEI i ARIP del
PORN de la Serra de Tramuntana.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5879-5880.

RGE núm. 9045/06, relativa a presentació del candidat a
Campanet.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5871-5874.

RGE núm. 9046/06, relativa a Consolat argentí a les Illes
Balears (I).
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5875-5876.

RGE núm. 9047/06, relativa a Consolat argentí a les Illes
Balears (II).
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5876-5877.

RGE núm. 9048/06, relativa a “red de opinadores”.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5882-5883.

RGE núm. 9049/06, relativa a actuacions en el marc del
conveni signat entre la Fundació Reial Mallorca i la
Conselleria d’Immigració i Cooperació.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5878-5879.
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RGE núm. 9051/06, relativa a objectius del conveni entre la
Conselleria d’Immigració i Cooperació i la Universitat de
les Illes Balears.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5877-5878.

RGE núm. 9052/06, relativa a Pla d’atenció a la dona.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5881-5882.

RGE núm. 9053/06, relativa a característiques del Portal de
Tributs.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5881.

RGE núm. 9054/06, relativa a inversions de l’Estat a la
comunitat autònoma.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5880.

RGE núm. 9055/06, relativa a contractació de personal a
l’Hospital d’Inca.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5874-5875.

RGE núm. 9153/06, relativa a terrenys públics per a
instalAlacions d’energia fotovoltaica.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6034-6035.

RGE núm. 9154/06, relativa a reforma integral de la Platja
de Palma.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5914-5915.

RGE núm. 9156/06, relativa a noves infraestructures
portuàries a Ciutadella.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5915-5916.

RGE núm. 9157/06, relativa a promoció del consum de
sobrassada a Mallorca.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5917.

RGE núm. 9158/06, relativa a avantatges de la posada en
funcionament a l’institut d’educació secundària al
Poliesportiu Príncipes de España.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5915.

RGE núm. 9159/06, relativa a reforma i ampliació del
centre socioeducatiu Es Pinaret.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5917-5918.

RGE núm. 9160/06, relativa a fira turística de Londres,
World Travel Market.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5911.

RGE núm. 9161/06, relativa a nou sistema de detecció de
rissagues.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5916-5917.

RGE núm. 9162/06, relativa a Hospital comarcal d’Inca (I).
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5911-5912.

RGE núm. 9163/06, relativa a Hospital comarcal d’Inca
(II).
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5911-5913.

RGE núm. 9164/06, relativa a iniciativa legislativa per a la
lluita contra la corrupció.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5918-5919.

RGE núm. 9165/06, relativa a circuit de motociclisme a les
Illes Balears.
DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5919-5920.

RGE núm. 10297/06, relativa a inversions en golf (I).
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6037-6039.

RGE núm. 10298/06, relativa a inversions en golf (II).
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6039.

RGE núm. 10299/06, relativa a inversions en golf (III).
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6039-6040.

RGE núm. 10300/06, relativa a inversions en golf (IV).
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6041-6042.

RGE núm. 10305/06, relativa a projecte de la central
elèctrica devora la UIB.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6035-6036.

RGE núm. 10306/06, relativa a augment del nivell de
formació de les policies locals.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6036-6037.

RGE núm. 10307/06, relativa a primer curs de graduat en
seguretat i ciències policials.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6037.

RGE núm. 10308/06, relativa a assignatura sobre economia
social.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6042-6043.

RGE núm. 10309/06, relativa a escoles tallers ocupacionals.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6043-6044.

RGE núm. 10310/06, relativa a palau de congressos.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6042.

RGE núm. 10311/06, relativa a sistema de recerca,
desenvolupament i innovació.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6043.

RGE núm. 10405/06, relativa a batles implicats en casos de
corrupció.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6075-6076.

RGE núm. 10406/06, relativa a corrupció a les Balears.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6078-6079.

RGE núm. 10416/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(I).
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6074-6075.

RGE núm. 10417/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(II).
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6076-6078.
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RGE núm. 10418/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(III).
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6079-6080.

RGE núm. 10419/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(IV).
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6080-6081.

RGE núm. 10424/06, relativa a inversió en matèria de
depuració a Eivissa i Formentera.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6081.

RGE núm. 10425/06, relativa a modernització de les
dependències del SOIB.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6083-6084.

RGE núm. 10426/06, relativa a projecte Pluvials d’Alaior.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6084-6085.

RGE núm. 10427/06, relativa a novetats en el curs 2006-
2007 al Conservatori Superior de Música i Dansa.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6085-6086.

RGE núm. 10428/06, relativa a valoració de les
retransmissions d’IB3 dels esdeveniments esportius on
participen esportistes de les Illes Balears.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6082.

RGE núm. 10429/06, relativa a fàbrica Denix.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6082-6083.

RGE núm. 10545/06, relativa a conveni amb Red.es.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6141-6142.

RGE núm. 10546/06, relativa a Pla de qualitat a les platges.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6134-6135.

RGE núm. 10547/06, relativa a posada en funcionament
d’un forn incinerador per a residus agraris i d’escorxadors
a Menorca.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6142.

RGE núm. 10548/06, relativa a Pla de dinamització
turística del municipi d’Alaior.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6142-6143.

RGE núm. 10550/06, relativa a funcions dels “agents de
conciliació”.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6143.

RGE núm. 10551/06, relativa a assistència urbanística a
l’Ajuntament d’Andratx.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6136-6137.

RGE núm. 10552/06, relativa a operació Voramar (I).
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6135-6136.

RGE núm. 10553/06, relativa a operació Voramar (II).
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6140-6141.

RGE núm. 10554/06, relativa a operació Voramar (III).
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6138-6139.

RGE núm. 10555/06, relativa a operació Voramar (IV).
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6139-6140.

RGE núm. 10567/06, relativa a responsabilitats polítiques
per Andratx.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6137-6138.

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm. 3513/04, relativa a modificació del sistema
d’ajudes al transport aeri i marítim per als residents de les
Illes Balears.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4185-4192.

RGE núm. 3585/04, relativa a oficialitat del català a l’Estat
espanyol i a Europa.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5713-5718.

RGE núm. 4517/05, relativa a gestió, costs i ingressos de la
Targeta Verda.
DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4192-4198.

RGE núm. 4610/05, relativa a embarassos no desitjats.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4610-4611.

RGE núm. 4640/05, relativa a publicació de l’Índex de
Desenvolupament Humà.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4720-4723.

RGE núm. 4641/05, relativa a formació ocupacional.
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4723-4728.

RGE núm. 5190/05, relativa a modificació del PORN del
parc natural de Llevant.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5704-5712.

RGE núm. 6702/05, relativa a estudi de les necessitats
sanitàries d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4632-4639.

RGE núm. 7122/05, relativa a modificació del fons de
finançament per a la modernització de destins turístics
madurs (FOMIT).
DS núm. 101 (11 de juliol), pàg. 5179-5180.

RGE núm. 10259/05, relativa a solucions a les mancances
dels jutjats d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4526-4532.

RGE núm. 584/06, relativa a reprovació de la consellera
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports.
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5718-5730.
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RGE núm. 792/06, relativa a elaboració del projecte de llei
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5291-5296.

RGE núm. 1087/06, relativa a creació del Jutjat de Primera
Instància i Inspecció a l’illa de Formentera.
DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5296-5301.

RGE núm. 1242/06, relativa a reconsideració dels projectes
d'autovies a Eivissa.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4440-4448.

RGE núm. 1442/06, relativa a aplicació de la legislació del
tabac a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4435-4440.

RGE núm. 2417/06, relativa a pla de millora de les
infraestructures dels centres educatius públics.
DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4528-4536.

RGE núm. 4611/05, relativa a pla per a l’abordatge dels
conflictes en els centres educatius.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4824-4829.

RGE núm. 7121/05, relativa a reforma de la Llei
d’arrendaments urbans.
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4829-4834.

RGE núm. 1480/06, relativa a codesenvolupament a les
zones d’origen de les comunitats d’immigrants procedents
de països del sud assentades a les Illes Balears.
DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5382-5385.

RGE núm. 2443/06, relativa a actuacions per a la
recuperació de la memòria històrica de les Illes Balears.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5892-5899.

RGE núm. 3425/06, relativa a mesura de temps a IB3 per
als grups polítics i socials significatius.
DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5385-5391.

RGE núm. 4584/06, relativa a estudi de la possible
ampliació de la xarxa de parcs nacionals a les Illes Balears.
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4986-4998.

RGE núm. 5962/06, relativa a hospital de referència.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5152-5157.

RGE núm. 5963/06, relativa a ensenyament de llengües
estrangeres als alumnes dels centres sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears.
DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5157-5171.

RGE núm. 5444/06, relativa a creació del Consell de
Participació de la Dona.
DS núm. 101 (11 de juliol), pàg. 5176-5179.

RGE núm. 6068/06, relativa a port d’es Viver.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5251-5256.

RGE núm. 6069/06, relativa a condemna del cop d’Estat del
1936 a Espanya.
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5257-5263.

RGE núm. 6206/06, relativa a creació d’una comissió no
permanent per analitzar la contractació i el nomenament de
funcionaris i treballadors de la Conselleria de Medi
Ambient.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5326-5329.

RGE núm. 6207/06, relativa a moderació de la despesa
pressupostària d’IB3.
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5329-5334.

RGE núm. 6325/06, relativa a ampliació del termini de la
Hipoteca Jove.
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5807-5812.

RGE núm. 6335/06, relativa a Pla estratègic de salut
mental.
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5899-5905.

RGE núm. 6609/06, relativa a serveis de referència.
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6066-6070.

RGE núm. 7425/06, relativa a gratuïtat dels llibres de text
a l’ensenyament obligatori.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6151-6158.

RGE núm. 7916/06, relativa a creació d’una comissió
d’investigació en relació amb les subvencions rebudes per
l’Associació Familiar de Balears.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6159-6166.

RGE núm. 8677/06, relativa a reprovació de la consellera
d’Immigració i Cooperació.
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6166-6172.

COMPAREIXENCES

Del conseller d’Educació i Cultura, per tal de retre compte
del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2386/03, relativa a escolarització equitativa de l’alumnat
d’origen estranger entre els centres públics i els concertats.
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4143-4148.

De la consellera d’Agricultura i Pesca, per tal de retre
compte del compliment de la Moció RGE núm. 6061/04,
relativa a Pla de viabilitat del sector lleter.
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4349-4354.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears
de l'exercici 2005.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4307-4308.



20 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2006 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Sobre condemna dels fets pels quals una delegació de
diputats i periodistes de les Illes Balears no varen poder
sortir de Canàries cap a l’Aaiun.
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4268.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora.
DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4308.

Contra la violència cap a les dones.
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6129.

D’ALTRES

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1750/06,
relativa a candidatures especials i igualtat, atès l’emprat
produït a la votació en comissió.
DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4639.

Presa de possessió de l’escó de diputat de l’Hble. Sr. Antoni
Alemany i Cladera.
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5594.

Presa de possessió de l’escó de diputat de l’Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias.
DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5594.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRÍCIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6278-6280, 6283-6284, 6286, 6396-
6398, 6402-6403 i 6408.

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

Formentera, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4571-4572, 4575, 4577 i 4578.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3924/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitats a les Illes Balears, DS núm. 97
(27 de juny), pàg. 5011-5014, 5017-5018 i 5023.

InterpelAlacions
RGE núm. 8063/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria industrial, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4554-4556 i 4560-4561.

RGE núm. 3496/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’R+I+D, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5437-5440 i 5444-5445.

RGE núm. 7935/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de desindustrialització de les Illes Balears, DS núm.
121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6086-6088 i 6092-6093.

Mocions
RGE núm. 10176/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
79 (7 de febrer), pàg. 4137-4139 i 4142-4143.

RGE núm. 3395/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector industrial de les Illes Balears, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4661-4662 i 4666.

RGE núm. 8236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques en R+D+I, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5698-5700 i 5703-5704.

Preguntes
RGE núm. 1462/06, relativa a aportació econòmica a

Yanko, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4274 i 4275.
RGE núm. 1552/06, relativa a centre de primària de Sant

Rafel, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4317 i 4318.
RGE núm. 2231/06, relativa a actuacions envers els

immigrants, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4361 i 4362.
RGE núm. 2410/06, relativa a incidència de les obres en

temporada turística, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4415 i
4416.

RGE núm. 2849/06, relativa a responsabilitats polítiques en
relació amb els projectes d’autovies a Eivissa, DS núm. 88 (11
d’abril), pàg. 4502 i 4503.

RGE núm. 3689/06, relativa a targetes verdes activades, DS
núm. 93(23 de maig), pàg. 4736.

RGE núm. 4596/06, relativa a servei de mamografia a Can
Misses, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4807 i 4808.

RGE núm. 5159/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(I), DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4841-4842.

RGE núm. 5960/06, relativa a l’empresa Yanko, DS núm.
100 (11 de juliol), pàg. 5142.

RGE núm. 6865/06, relativa a inspeccions sanitàries, DS
núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5400.

RGE núm. 6866/06, relativa a apagada elèctrica a Eivissa,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5401.

RGE núm. 8877/06, relativa a Fundació per a la promoció
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5822
i 5823.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4635-4637.
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AlAlusions
En relació amb la Pregunta RGE núm. 5953/06, relativa a

port esportiu a Es Viver, DS núm. 100 (11 de juliol), pàg.
5137.

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanents de

persones adultes de les Illes Balears, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4388-4390 i 4394.

RGE núm. 3800/06, integral de l’atenció i dels drets de la
infància i l’adolescència de les Illes Balears, DS núm. 116 (31
d’octubre), pàg. 5848-5850, 5852 i 5853-5854.

RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes
Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5946-5948 i
5950-5951.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6258-6359, 6365-6367 i 6372-6373.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6614/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 7038/06, del Grup Parlamentari Socialista i
7181/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5351-
5353, 5358 i 5362.

InterpelAlacions
RGE núm. 1/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general de l’ensenyament públic a les Illes Balears,
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4467-4468 i 4474-4475.

RGE núm. 2880/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4853-4854.

RGE núm. 3693/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’infraestructures educatives, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5606-5607 i 5613-5614.

Mocions
RGE núm. 2933/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de l’ensenyament públic a les Illes
Balears, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4562-4564 i 4569-4570.

RGE núm. 5567/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5451-5452.

RGE núm. 8488/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures educatives, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5752-5753 i 5758-5759.

Preguntes
RGE núm. 437/06, relativa a mesures enfront de la situació

del colAlegi públic de Santa Isabel, DS núm. 79 (7 de febrer),
pàg. 4131 i 4132.

RGE núm. 1015/06, relativa a inversions en educació, DS
núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4206.

RGE núm. 2233/06, relativa a inversions en educació
pública, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4365 i 4366.

RGE núm. 2412/06, relativa a deutes amb els centres
educatius públics, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4420.

RGE núm. 2553/06, relativa a afavorir la lliure elecció de
centre, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4458 i 4459.

RGE núm. 3463/06, relativa a repartiment equitatiu de
l’alumnat immigrant, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4645.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3585/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

oficialitat del català a l’Estat espanyol i a Europa, DS núm. 113
(10 d’octubre), pàg. 5715-5716.

RGE núm. 4611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla per a l’abordatge dels conflictes en els centres
educatius, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4824-4825 i 4828-
4829.

RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament
obligatori, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6151-6152 i
6158.

ALEMANY I CLADERA, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6194-
6195, 6203-6205 i 6209-6210.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 9206/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 9113/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9225/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 6014-
6017, 6023-6024 i 6029-6030.

Preguntes
RGE núm. 8568/06, relativa a model de mobilitat, DS núm.

114 (17 d’octubre), pàg. 5735.
RGE núm. 8874/06, relativa a Pla d’equilibri econòmic i

financer (I), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5870 i 5871.
RGE núm. 10416/06, relativa a corrupció a les Illes Balears

(I), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6074 i 6075.
RGE núm. 10552/06, relativa a operació Voramar (I), DS

núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6135.

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca,

DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6178-6180, 6184-6185 i
6186.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6249-6250, 6253-6254 i 6257-6258.
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Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5572-5574.

Preguntes
RGE núm. 726/06, relativa a declaracions del Molt Hble.

Sr. President del Govern, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4165
i 4166.

RGE núm. 1463/06, relativa a informe Hispalink (I), DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4276 i 4277.

RGE núm. 2851/06, relativa a actuacions a la finca pública
de Son Real, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4542 i 4543.

RGE núm. 3688/06, relativa a resultats de la implantació de
la Targeta Verda, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4734 i 4735.

RGE núm. 6060/06, relativa a tot inclòs, DS núm. 103 (18
de juliol), pàg. 5235 i 5236.

RGE núm. 6061/06, relativa a Targeta Verda, DS núm. 103
(18 de juliol), pàg. 5237.

RGE núm. 6868/06, relativa a Targeta Verda, DS núm. 109
(13 de setembre), pàg. 5403.

RGE núm. 8671/06, relativa a pèrdua de turistes, DS núm.
116 (31 d’octubre), pàg. 5818 i 5819.

RGE núm. 8672/06, relativa a establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5819 i 5820.

RGE núm. 8876/06, relativa a promoció turística de
Mallorca, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5820 i 5821.

RGE núm. 10298/06, relativa a inversions en golf (II), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6039.

RGE núm. 10299/06, relativa a inversions en golf (III), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6040.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4517/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió, costs i ingressos de la Targeta Verda, DS núm.
80 (14 de febrer), pàg. 4192-4193, 4197 i 4198.

RGE núm. 7122/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació del fons de finançament per a la modernització
de destins turístics madurs (FOMIT), DS núm. 101 (11 de
juliol), pàg. 5180.

RGE núm. 7121/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d’arrendaments urbans, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4832, 4833 i 4834.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6220-6221, 6228-6229, 6234-6235,
6277-6278, 6282-6283, 6286, 6287, 6382-6383, 6387-6388,
6292-6393, 6394-6396, 6401-6402, 6407-6408 i 6410.

RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6192-
6193, 6197-6198, 6202-6203 i 6208-6209.

Proposicions de llei
RGE núm. 7458/06, del Consell Insular de Mallorca,

relativa al protecció del paisatge de les Illes Balears, debat de
presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5861-
5863.

InterpelAlacions
RGE núm. 7934/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de control i seguiment de les obres de les noves
autovies en construcció i de les irregularitats comeses en la
seva execució, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6048-
6049.

RGE núm. 7935/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de desindustrialització de les Illes Balears, DS núm.
121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6091.

RGE núm. 7936/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
mat`ria d’agricultura, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6147.

Preguntes
RGE núm. 9055/06, relativa a contractació de personal de

l’Hospital d’Inca, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5874 i
5875.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCESCA LLUC (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de

mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5770-5773.

Proposta de reforma de l’Estatut
RGE núm. 3327/06, de 50 diputats de la Cambra, relativa

a proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de
maig), pàg. 4669-4672, 4685-4687 i 4692.

RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4924-4925,
4927, 4931-4933, 4936-4937, 4938, 4943-4944, 4947, 4962-
4964, 4967, 4971-4974 i 4977.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5829/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de
Mallorca, DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5186-5188, 5193-
5194 i 5200-5201.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5507-5512 i

5526-5530.

InterpelAlacions
RGE núm. 6205/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els valors que han de primar en la gestió i el funcionament de
les institucions públiques de les Illes Balears, DS núm. 106 (5
de setembre), pàg. 5314-5316 i 5322-5324.

Preguntes
RGE núm. 439/06, relativa a reforma de l’Estatut, DS núm.

79 (7 de febrer), pàg. 4135.
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RGE núm. 440/06, relativa a millores del finançament
autonòmic, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4136.

RGE núm. 1319/06, relativa a macroprojectes viaris a
Eivissa, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4249 i 4250.

RGE núm. 1320/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4252 i 4253.

RGE núm. 1465/06, relativa a informe Hispalink (III), DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4278 i 4279.

RGE núm. 1555/06, relativa a petició d’aturada de recollida
de firmes contra l’Estatut, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4324.

RGE núm. 2555/06, relativa a compliment del calendari de
la reforma de l’Estatut, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4464 i
4465.

RGE núm. 2556/06, relativa a compliment del calendari de
la reforma de l’Estatut, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4466 i
4467.

RGE núm. 3307/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia (I), DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4610 i 4611.

RGE núm. 3308/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia (I), DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4611 i 4612.

RGE núm. 3859/06, relativa a retard del nou hospital
públic, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4743.

RGE núm. 4599/06, relativa a hospital de referència (III),
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4801 i 4802.

RGE núm. 5949/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (I), DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5130
i 5131.

RGE núm. 5950/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (II), DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5131
i 5132.

RGE núm. 6055/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (I), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5230
i 5231.

RGE núm. 6056/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (II), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5231
i 5232.

RGE núm. 8049/06, relativa a cas BITEL (I), DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5431 i 5432.

RGE núm. 8051/06, relativa a cas BITEL (III), DS núm.
110 (19 de setembre), pàg. 5433 i 5434.

RGE núm. 8424/06, relativa a Son Espases (II), DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5680.

RGE núm. 8425/06, relativa a Son Espases (III), DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5681.

RGE núm. 8570/06, relativa a Son Espases (I), DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5738 i 5739.

RGE núm. 8571/06, relativa a Son Espases (II), DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5740 i 5741.

RGE núm. 9164/06, relativa a iniciativa legislativa de lluita
contra la corrupció, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5918
i 5919.

RGE núm. 10419/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(IV), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6080.

RGE núm. 10554/06, relativa a operació Voramar (III), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6138 i 6139.

RGE núm. 10555/06, relativa a operació Voramar (IV), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6139 i 6140.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 3856/06, relativa a

projecte d’hospital, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4738.
En relació a una solAlicitud d’alteració de l’ordre del dia, DS

núm. 97 (27 de juny), pàg. 5010.
En relació a les sessions plenàries extraordinàries, DS núm.

98 (4 de juliol), pàg. 5058.
En relació amb la retirada de preguntes, DS núm. 101 (11

de juliol), pàg. 5175.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposta de reforma de l’Estatut 
RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia

de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4952-4954,
4957, 4958 i 4959.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure;
presa en consideració, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 5001-
5002 i 5004; DS núm. 121 (5 de desembre), pàg. 6128-6129.

AlAlusions
En relació a la InterpelAlació RGE núm. 6872/06, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de
setembre), pàg. 5414.

BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 3800/06, integral de l’atenció i dels drets de la

infància i l’adolescència de les Illes Balears, DS núm. 116 (31
d’octubre), pàg. 5850-5851 i 5852-5853.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6176/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l’atenció als drets dels
menors de les Illes Balears, DS núm. 104 (5 de setembre), pàg.
5271-5273 i 5274.

Preguntes
RGE núm. 429/06, relativa a situació del banc de sang a les

Illes Balears, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4128.
RGE núm. 1011/06, relativa a inundacions recents al

Sàhara, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4209.
RGE núm. 2225/06, relativa a previsions respecte del

turisme alemany després de la ITB de Berlín, DS núm. 85 (21
de març), pàg. 4363.

RGE núm. 2567/06, relativa a projectes de cooperació amb
associacions d’Argentina i Uruguai per a adequació i
construcció de piscines, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4457.

RGE núm. 3469/06, relativa a ocupació turística a les Illes
Balears durant la Setmana Santa, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4648 i 4649.
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RGE núm. 8039/06, relativa a posada en funcionament de
les oficines d’atenció a les víctimes del delicte, DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5429.

RGE núm. 8443/06, relativa a conciliació de la vida
familiar i laboral, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5689.

RGE núm. 8562/06, relativa a nova escoleta a l’Hospital
Son Llàtzer, DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5742.

RGE núm. 8870/06, relativa a objectius de l’Oficina
d’emancipació, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5827.

RGE núm. 9049/06, relativa a actuacions en el marc del
conveni signat entre la Fundació Reial Mallorca i la Conselleria
d’Immigració i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears,
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5878.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 1019/06, de creació del Consorci de Transports

de Mallorca, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4869-4871 i 4874-
4875.

RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost sobre
successions i donacions, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6112-6114 i 6116-6117.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6213-6214, 6216-6217, 6331-6333,
6337-6339 i 6343-6344.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3732/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 3757/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost
sobre successions i donacions, DS núm. 97 (27 de juny), pàg.
5045-5047, 5051-5052 i 5055.

RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9114/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9224/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007, DS
núm. 119 (21 de novembre), pàg. 5980-5982, 5989-5991 i
5600-5602.

InterpelAlacions
RGE núm. 5362/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4172 i 4173.

RGE núm. 5607/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política d'endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4216-4217.

RGE núm. 6764/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4254-4255 i 4259-4260.

RGE núm. 2415/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa política general de cohesió territorial a les Illes Balears,
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4705–4706 i 4711-4712.

RGE núm. 2551/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament dels projectes
de carreteres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4754.

RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’habitatge, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4809-4810.

RGE núm. 7932/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de depuradores, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg.
5883-5885 i 5889-5890.

RGE núm. 7934/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de control i seguiment de les obres de les noves
autovies en construcció i de les irregularitats comeses en la
seva execució, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6044-6045
i 6050-6051.

Mocions
RGE núm. 1034/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 82 (28 de
febrer), pàg. 4264-4265.

RGE núm. 1346/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política d’endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4338-4339.

RGE núm. 1487/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4341-4342, 4347-4348 i 4349.

RGE núm. 4147/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de cohesió territorial de
les Illes Balears, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4819-4820 i
4823-4824.

RGE núm. 4588/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament de carreteres,
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4861-4862.

RGE núm. 9186/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a depuradores, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6053-6054 i 6058.

Preguntes
RGE núm. 723/06, relativa a procés expropiatori a Eivissa,

DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4161, 41652 i 4163.
RGE núm. 1318/06, relativa a renegociació dels projectes

d’autovies a executar a Eivissa, DS núm. 82 (28 de febrer),
pàg. 4247.

RGE núm. 1553/06, relativa a túnel de Sant Rafel a Eivissa,
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4318 i 4319.

RGE núm. 3857/06, relativa a terrenys de l’hospital de Son
Espases, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4739 i 4740.

RGE núm. 4598/06, relativa a hospital de referència (II),
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4799-4800.

RGE núm. 5460/06, relativa a hospital de referència (III),
DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4893 i 4894.

RGE núm. 5951/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (I), DS núm. 100 (11
de juliol), pàg. 5133.

RGE núm. 5952/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II), DS núm. 100 (11
de juliol), pàg. 5134 i 5135.

RGE núm. 6064/06, relativa a model de carreteres, DS núm.
103 (18 de juliol), pàg. 5239 i 5240.

RGE núm. 6065/06, relativa a planta de formigó i ciment,
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5241.
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RGE núm. 6066/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II), DS núm. 103 (18
de juliol), pàg. 5242.

RGE núm. 6198/06, relativa a baranes de protecció, DS
núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5309.

RGE núm. 6199/06, relativa a resultat pressupostari de
l’exercici 2004, DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5310.

RGE núm. 6200/06, relativa a expedients de contractació,
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5311.

RGE núm. 6863/06, relativa a vessaments a l’illa d’Eivissa,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5398 i 5399.

RGE núm. 6867/06, relativa a planta de formigó, DS núm.
109 (13 de setembre), pàg. 5402.

RGE núm. 8271/06, relativa a obres de les autovies a
Eivissa, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5598 i 5599.

RGE núm. 8422/06, relativa a conveni de carreteres, DS
núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5686 i 5687.

RGE núm. 8569/06, relativa a protecció territorial, DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5742 i 5743.

RGE núm. 8875/06, relativa a Pla d’equilibri econòmic i
financer (II), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5871 i 5872.

RGE núm. 10405/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(II), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6076 i 6077.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

modificació del sistema d’ajudes al transport aeri i marítim per
als residents de les Illes Balears, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4189-4190.

RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a reprovació de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5726-5727.

RGE núm. 1242/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4440-4442 i 4447-4448.

RGE núm. 4611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla per a l’abordatge dels conflictes en els centres
educatius, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4824.

RGE núm. 7121/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d’arrendaments urbans, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4832 i 4833.

RGE núm. 6068/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a port d’es Viver, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg.
5251-5252 i 5255-5256.

Qüestions d’ordre
En relació amb unes manifestacions de la sessió plenària de

dia 28 de març del 2006, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4454 i
4455.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 25/06, de reforma de la Llei 12/1998, de

patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de
febrer), pàg. 4238.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5664-5666 i
5670-5671.

RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de
març, de museus de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol),
pàg. 5124.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6375-6376, 6379-6380 i 6441.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i
lleure, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 61231-
6124 i 6126.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5470/06, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,

5650/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i
5686/06, del Grup Parlamentari Socialista , al Projecte de llei
RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5092-5093, 5098
i 5103.

InterpelAlacions
RGE núm. 5162/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg.
5689-5690 i 5696.

Mocions
RGE núm. 8611/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tractament polític de les llengües, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5798-5800 i 5805-5806.

Preguntes
RGE núm. 1014/06, relativa a concertació de places de

batxillerat, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4204.
RGE núm. 3079/06, relativa a llengües estrangeres als

centres de les nostres illes, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4545
i 4546.

RGE núm. 6062/06, relativa a Pla per a la convivència
escolar (I), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5237 i 5238.

RGE núm. 6063/06, relativa a Pla per a la convivència
escolar (II), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5238 i 5239.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2417/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla de millora de les infraestructures dels centres
educatius públics, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4528-4530 i
4535.

RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5157-5159, 5164-5165 i 5170-
5171.
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CAMPS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS núm. 102 (18

de juliol), pàg. 5217-5219 i 5224-5225.
RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local de les Illes

Balears, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6100-
6102 i 6105-6106.

Proposicions de llei
RGE núm. 8610/05, de mediació familiar, DS núm. 118 (14

de novembre), pàg. 5954-5956 i 5959.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3155/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, a la Proposició de llei RGE núm. 8610/05, de
mediació familiar, DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4786-4789.

RGE núm. 3986/06, del Grup Parlamentari Socialista,
4054/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de la funció pública de la
comunitat autònoma les Illes Balears, DS núm. 97 (27 de juny),
pàg. 5030-5032, 5036-5037 i 5041-5042.

RGE núm. 4839/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local
de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5110-5112,
5115-5116 i 5118.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5554-5555.

InterpelAlacions
RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’habitatge, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4809, 4810-4812 i 4816-4817.

RGE núm. 7933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’habitatge, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5921-5923 i 5928-5929.

Mocions
RGE núm. 5292/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
96 (13 de juny), pàg. 4909-4911 i 4914-4915.

RGE núm. 9276/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
120 (28 de novembre), pàg. 6059-6061 i 6064- 6065.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6325/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ampliació del termini de la Hipoteca Jove, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5808-5810.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6221-6223, 6229-6231 i 6235-6236.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3970/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l’administració de la comunitat autònoma les Illes Balears, DS
núm. 97 (27 de juny), pàg. 5024-5025, 5026 i 5029.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5585-5586.

InterpelAlacions
RGE núm. 6763/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4284-4285 i 4291-4292.

Preguntes
RGE núm. 724/06, relativa a expedients incoats a dos

instituts d’Eivissa, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4163.
RGE núm. 1317/06, relativa a execució d’obres a Eivissa,

DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4245 i 4246.
RGE núm. 2848/06, relativa a imputació pre presumpta

falsedat documental en els expedients expropiatoris a les
autovies d’Eivissa, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4501 i 4502.

RGE núm. 3080/06, relativa a planta asfàltica a Monte
Cristo, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4549.

RGE núm. 3306/06, relativa a complicitat en delictes
ambientals dels ajuntaments d’Eivissa, DS núm. 90 (2 de
maig), pàg. 4607 i 4608.

RGE núm. 6201/06, relativa a planta de formigó a Sant
Jordi (Eivissa), DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5312 i
5313.

RGE núm. 6860/06, relativa a finançament del Consell de
Formentera, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5394 i 5395.

RGE núm. 9045/06, relativa a presentació del candidat de
Campanet, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5872 i 5873.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10259/05, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solucions a les mancances dels jutjats d’Eivissa i
Formentera, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4525-4527.

RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Jutjat de Primera Instància i Inspecció al’illa de
Formentera, DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5297-5298 i
5300-5301.

RGE núm. 3425/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesura de temps a IB3 per a grups polítics i socials
significatius, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5388-5390.

RGE núm. 6207/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a moderació de la despesa pressupostària d’IB3, DS
núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5329-5330 i 5333-5334.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 6846/05, balear de caça i pesca fluvial, DS núm.

87 (4 d’abril), pàg. 4485-4487, 4491 i 4493.
RGE núm. 2872/06, d’avaluacions d’impacte ambiental i

avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, DS
núm. 104 (5 de setembre), pàg. 5281-5282 i 5285.
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RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6291-6292, 6297-6298, 6305 i 6312.

Proposicions de llei
RGE núm. 7925/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, d’avaluacions per a la protecció del medi ambient
a les Illes Balears, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4151-4152.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8370/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de
caça i pesca fluvial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4231-
4232.

RGE núm. 4838/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
al Projecte de llei RGE núm. 2874/06, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5069-5070.

RGE núm. 6320/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds al Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de
setembre), pàg. 5375-5376.

RGE núm. 7458/06, del Consell Insular de Mallorca,
relativa al protecció del paisatge de les Illes Balears, debat de
presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5863-
5864.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5565.

InterpelAlacions
RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria d’aigües subterrànies, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4325-4326 i 4331-4332.

RGE núm. 7796/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5833-5834.

Mocions
RGE núm. 2328/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria d'aigües subterrànies, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4431-4432 i 4428-4435.

RGE núm. 9061/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5937-5938.

Preguntes
RGE núm. 3305/06, relativa a eliminació de residus

perillosos, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4602 i 4603.
RGE núm. 5158/06, relativa a invasió de grumers, DS núm.

95 (6 de juny), pàg. 4838 i 4839.
RGE núm. 5458/06, relativa a hospital de referència (I), DS

núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4891 i 4892.
RGE núm. 5954/06, relativa a residus hospitalaris (I), DS

núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5137 i 5138.
RGE núm. 5955/06, relativa a residus hospitalaris (II), DS

núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5138 i 5139.
RGE núm. 6869/06, relativa a prolongació de l’autovia MA

I, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5404.

RGE núm. 6870/06, relativa a invasió de grumers, DS núm.
109 (13 de setembre), pàg. 5405 i 5406.

RGE núm. 8272/06, relativa a neteja dels terrenys a Son
Anglada, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5599 i 5600.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5190/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació del PORN del parc natural de Llevant,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5705, 5707 i 5712.

RGE núm. 4584/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de la possible ampliació de la xarxa de parcs nacionals
a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4995-4996.

RGE núm. 6206/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d’una comissió no permanent d’investigació
per analitzar la contractació i el nomenament de funcionaris i
treballadors de la Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 106
(5 de setembre), pàg. 5326-5327 i 5329.

AlAlusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 7425/06,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratuïtat dels llibres
de text a l’ensenyament obligatori, DS núm. 122 (12 de
desembre), pàg. 6155.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes

Balears, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4396-4399,4402-4403,
4405-4406 i 4407-4408.

RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5641-5643 i 5647-5649.

RGE núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5653-5656 i 5657-5658.

RGE núm. 8238/06, de creació del ColAlegi de Publicitaris
i Relacions Públiques de les Illes Balears, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5777-5778.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6317-6319, 6321 i 6325-6327.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5262/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,

5296/06, del Grup Parlamentari Socialista, i 5393/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS núm. 98 (4
de juliol), pàg. 5072-5075 5079-5080 i 5085-5087.

RGE núm. 6008/06, del Grup Parlamentari Socialista, i
6018/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS núm. 102 (18
de juliol), pàg. 5205-5207 i 5211-5212.

InterpelAlacions
RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de funció pública, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4423-4425 i 4428-4429.
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RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit contra les
normes bàsiques que el regeixen, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5143-5145 i 5149-5150.

RGE núm. 6872/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5407-
5409, 5412-5414 i 5415.

Mocions
RGE núm. 2011/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4376-4378 i 4382-4383.

RGE núm. 2686/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garanties d’igualtat d’accés a la funció pública, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4515-4518 i 4521-4522.

RGE núm. 7992/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de diners públics a l’àmbit de les Illes Balears,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5615-5617, 5619-5620, 5626-
5627 i 5628.

RGE núm. 8116/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques esportives, DS núm. 112 (3 d’octubre),
pàg. 5628-5630 i 5632-5633.

Preguntes
RGE núm. 438/06, relativa a seguretat de les persones sobre

l’interès polític, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4132 i 4133.
RGE núm. 1028/06, relativa a terrenys en el Parc Bit, DS

núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4208.
RGE núm. 1017/06, relativa a procés electoral de Sa

Nostra, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4211.
RGE núm. 1464/06, relativa a informe Hispalink (II), DS

núm. 83 (7 de març), pàg. 4277 i 4278.
RGE núm. 1554/06, relativa a recollida de firmes, DS núm.

84 (14 de març), pàg. 4322 i 4323.
RGE núm. 2232/06, relativa a procés de regularització dels

immigrants, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4359 i 4360.
RGE núm. 2413/06, relativa a colAlegi en situació

urbanística irregular, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4422.
RGE núm. 2554/06, relativa a projecte educatiu, DS núm.

87 (4 d’abril), pàg. 4459 i 4460.
RGE núm. 3081/06, relativa a aplicació de l’”autotaxa”, DS

núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4552.
RGE núm. 3082/06, relativa a fons públics per a activitats

privades, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4553 i 4554.
RGE núm. 3464/06, relativa a viatge de la consellera

d’Immigració a Bones Aires, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4646 i 4647.

RGE núm. 5161/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(III), DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4843 i 4844.

RGE núm. 5461/06, relativa a hospital de referència (IV),
DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4895.

RGE núm. 5956/06, relativa a diners a canvi de favors
administratius, DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5140.

RGE núm. 5957/06, relativa a conseqüències del
referèndum sobre l’Estatut català, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5141.

RGE núm. 6196/06, relativa a I Fira Eròtica (IV), DS núm.
106 (5 de setembre), pàg. 5306 i 5307.

RGE núm. 6197/06, relativa a creixement econòmic de les
Illes Balears, DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5307 i 5308.

RGE núm. 6204/06, relativa a qualitat de la sobrassada de
les Illes Balears, DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5313 i
5314.

RGE núm. 6861/06, relativa a xantatge com a element
d’actuació política, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5395
i 5396.

RGE núm. 6862/06, relativa a reunions del president, DS
núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5396 i 5397.

RGE núm. 8050/06, relativa a cas BITEL (II), DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5432 i 5433.

RGE núm. 8051/06, relativa a cas BITEL (IV), DS núm.
110 (19 de setembre), pàg. 5434 i 5435.

RGE núm. 8273/06, relativa a descompte aeri, DS núm. 112
(3 d’octubre), pàg. 5602 i 5603.

RGE núm. 8274/06, relativa a contractacions ilAlegals, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5604 i 5605.

RGE núm. 8673/06, relativa a estació de Jacint Verdaguer,
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5789 i 5790.

RGE núm. 9047/06, relativa a Consolat argentí a les Illes
Balears (II), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5876 i 5877.

RGE núm. 9048/06, relativa a “red de opinadores”, DS
núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5882.

RGE núm. 9163/06, relativa a l’Hospital comarcal d’Inca
(II), DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5912 i 5913.

RGE núm. 9165/06, relativa a circuït de motociclisme a les
Illes Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5919 i
5920.

RGE núm. 10300/06, relativa a inversions en golf (IV), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6041.

RGE núm. 10418/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(III), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6079.

RGE núm. 10553/06, relativa a operació Voramar (II), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6140 i 6141.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6069/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a condemna del cop d’estat del 1936 a Espanya, DS
núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5257-5258 i 5262-5263.

D’altres
En relació amb la retirada de la Moció RGE núm. 6285/06,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears sobre els fonaments i mètodes
utilitzats per forçar el tràmit de lleis contra les normes bàsiques
que el regeixen, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5461.

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

Projectes de llei
RGE núm. 385/06, per a la dona, DS núm. 107 (13 de

setembre), pàg. 5343-5345 i 5348-5349.
RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca,

DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6180-6182 i 6185-6186.
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RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6441-6442, 6444, 6445-6447, 6456-
6457 i 6458-6459.

Proposicions de llei
RGE núm. 1375/06, dels grups parlamentaris PSM-Entesa

Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació
del Consell de les Dones de les Illes Balears, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4883-4884 i 4887.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei 385/06, per a la dona, DS núm. 93 (23 de
maig), pàg. 4777-4780 i 4783-4784.

RGE núm. 5829/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de
Mallorca, DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5197-5200 i 5201-
5202.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5547-5548.

InterpelAlacions
RGE núm. 1466/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’immigració i cooperació, DS núm.
90 (2 de maig), pàg. 4618.

RGE núm. 2416/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’escoletes laborals, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4658.

RGE núm. 3495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’Institut de la Dona, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4906-4907.

Mocions
RGE núm. 3647/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa polítiques d’immigració i cooperació, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4717–4719.

RGE núm. 5835/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de dona i joventut, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5459-5460.

Preguntes
RGE núm. 430/06, relativa a noves mesures en relació amb

l’abonament guarderia, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4129.
RGE núm. 1008/06, relativa a desenvolupament del Pla Oci

60, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4209.
RGE núm. 1472/06, relativa a ajuts a pares i mares de fills

petits que hagin de reduir la seva jornada laboral, DS núm. 83
(7 de març), pàg. 4283.

RGE núm. 1551/06, relativa a criteris de repartiment entre
les comunitats autònomes dels fons destinats als immigrants,
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4322.

RGE núm. 2570/06, relativa a intercanvi de programes de
viatges per a persones majors, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg.
4462.

RGE núm. 2868/06, relativa a projecte “Aprendre a viure
des de la interculturalitat”, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4507.

RGE núm. 3075/06, relativa a conveni de creació d’una
càtedra d’estudis contra la violència de gènere, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4551.

RGE núm. 3471/06, relativa a entitats que s’han presentat
a la convocatòria d’ajudes per a inversions en matèria de
discapacitat, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4653.

RGE núm. 3851/06, relativa a campanya per una
alimentació sana, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4748.

RGE núm. 8268/06, relativa a posada en funcionament de
les aules d’estiu per a l’aprenentatge de llengües per a
immigrants, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5597-5598.

RGE núm. 9051/06, relativa a objectius del conveni entre
la Conselleria d’Immigració i Cooperació i la Universitat de les
Illes Balears, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5877 i 5878.

RGE núm. 9159/06, relativa a reforma i ampliació del
centre socioeducatiu Es Pinaret, DS núm. 118 (14 de
novembre), pàg. 5917.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4610/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a embarassos no desitjats, DS núm. 90 (2 de maig),
pàg. 4630-4631.

RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració del projecte de llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5291-5292 i 5295-5296.

RGE núm. 1480/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a codesenvolupament a les zones d’origen de les comunitats
d’immigrants procedents de països del sud assentades a les Illes
Balears, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5382-5383 i
5385.

RGE núm. 5444/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell de Participació de la Dona, DS núm. 101
(11 de juliol), pàg. 5176-5177 i 5179.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6340-6342, 6344-6345 i 6348-6349.

InterpelAlacions
RGE núm. 6764/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4259.

RGE núm. 2551/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament dels projectes
de carreteres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4755-4756.

RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’habitatge, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4815-4816.

RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit contra les
normes bàsiques que el regeixen, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5148-5149.
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RGE núm. 6205/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els valors que han de primar en la gestió i el funcionament de
les institucions públiques de les Illes Balears, DS núm. 106 (5
de setembre), pàg. 5321-5322.

RGE núm. 7933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’habitatge, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5927-5928.

RGE núm. 7934/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de control i seguiment de les obres de les noves
autovies en construcció i de les irregularitats comeses en la
seva execució, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6049-
6050.

Mocions
RGE núm. 1487/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4342-4344 i 4349.

RGE núm. 4588/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament de carreteres,
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4862-4864.

RGE núm. 5292/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
96 (13 de juny), pàg. 4912-4914.

Preguntes
RGE núm. 1328/06, relativa a incidències que es poden

donar en el transport aeri entre illes, DS núm. 82 (28 de febrer),
pàg. 4244.

RGE núm. 1549/06, relativa a tasques per a la prevenció
d’incendis durant el 2006, DS núm. 84 (14 de març), pàg.
4316.

RGE núm. 2867/06, relativa a colAlaboració amb l’Estat en
matèria ferroviària, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4504.

RGE núm. 3297/06, relativa a compra de les finques sa
Canova i es Canons, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4606.

RGE núm. 5463/06, relativa a situació de la contractació
indefinida a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 d e juny), pàg.
4896.

RGE núm. 8558/06, relativa a entrada en funcionament del
Consorci de transports de Mallorca, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5736.

Proposicions no de llei
RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a reprovació de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5727-5729.

RGE núm. 1242/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4445-4447.

RGE núm. 2417/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de millora de les infraestructures dels centres
educatius públics, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4533-4535.

RGE núm. 7121/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d’arrendaments urbans, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4829-4830 i 4834.

RGE núm. 8677/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació de la consellera d’Immigració i
Cooperació, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6169-6171.

AlAlusions
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5625 i DS núm. 113 (10

d’octubre), pàg. 5678-5679, en relació amb la Moció RGE
núm. 8116/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques esportives.

GARCÍA I QUEROL, CARME (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6417-6419, 6423-6424 i 6426-6427.

Preguntes
RGE núm. 3461/06, relativa a millora de la qualitat de feina

dels immigrants, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4643 i 4644.
RGE núm. 6058/06, relativa a associació de família de les

Illes Balears, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5233 i 5234.
RGE núm. 6059/06, relativa a propaganda, DS núm. 103

(18 de juliol), pàg. 5234 i 5235.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4641/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa formació ocupacional, DS núm. 92 (16 de maig), pàg.
4723–4725 i 4728.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 3760/05, de voluntats anticipades, DS núm. 81

(21 de febrer), pàg. 4232-4234.
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6261-6263, 6269, 6272-6273 i 6275.

InterpelAlacions
RGE núm. 18/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a la gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4511-4512.

RGE núm. 7424/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d'adjudicació de construcció d'infraestructures
sanitàries, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5790-5792 i 5796-
5797.

Mocions
RGE núm. 2976/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4622-4623.

RGE núm. 8997/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 118 (14 de
novembre), pàg. 5930-5931 i 5935.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4610/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a embarassos no desitjats, DS núm. 90 (2 de maig),
pàg. 4627 i 4631-4632.
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RGE núm. 1442/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació de la legislació del tabac a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4439.

RGE núm. 6609/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis de referència, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6067-6068.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanents de

persones adultes de les Illes Balears, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4390-4392 i 4394-4395.

RGE núm. 25/06, de reforma de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de
febrer), pàg. 4238-4239.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5666-5668 i
5671.

RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de
març, de museus de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol),
pàg. 5124-5125.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6368-6370 i 6373.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5470/06, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,

5650/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i
5686/06, del Grup Parlamentari Socialista , al Projecte de llei
RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5100-5101 i 5103-
5104.

InterpelAlacions
RGE núm. 2880/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política educativa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4854-4855.

RGE núm. 3693/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’infraestructures educatives, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5612.

RGE núm. 5162/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg.
5695-5696.

Mocions
RGE núm. 5567/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5452-5454.

RGE núm. 8488/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures educatives, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5756-5758.

RGE núm. 8611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament polític de les llengües, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5804-5805.

Preguntes
RGE núm. 426/06, relativa a mesures per tal de reduir el

nombre d’interins als centres docents, DS núm. 79 (7 de
febrer), pàg. 4126.

RGE núm. 719/06, relativa a accions formatives de l’Escola
Balear d’Administració Pública (EBAP), DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4166.

RGE núm. 3298/06, relativa a aprovació de la reforma de
l’Estatut de Catalunya en relació amb l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4604-4605.

RGE núm. 5466/06, relativa a formació a distància, DS
núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4896.

RGE núm. 8035/06, relativa a incorporació de noves
infraestructures educatives en el curs que acaba de començar,
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5427.

RGE núm. 8868/06, relativa a posada en marxa d’un
sistema de centres de professorat en pràctiques, DS núm. 116
(31 d’octubre), pàg. 5826.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament
obligatori, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6153-6155.

GUASCH I DÍAZ, DIEGO MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2871/06, relativa a supressió del vol Eivissa-

Madrid a primera hora del matí, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg.
4499.

RGE núm. 5156/06, relativa a projecte d'eficiència
energètica a l'enllumenat públic d'Eivissa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4839.

RGE núm. 8439/06, relativa a tractament de la nostra
comunitat als projectes de pressuposts generals de l’Estat del
2007, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5683.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

modificació del sistema d’ajudes al transport aeri i marítim per
als residents de les Illes Balears, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4190-4191.

RGE núm. 4640/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa publicació de l’Índex de Desenvolupament Humà, DS
núm. 92 (16 de maig), pàg. 4722–4723.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes

Balears, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4404.
RGE núm. 8238/06, de creació del ColAlegi de Publicitaris

i Relacions Públiques de les Illes Balears, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5778.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6287, 6322-6323 i 6327-6328.
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Proposicions de llei
RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de

mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5773-5776.

Proposta de reforma de l’Estatut
RGE núm. 3327/06, de 50 diputats de la Cambra, relativa

a proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de
maig), pàg. 4672-4674, 4687-4688 i 4693. 

RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4925-4926,
4927, 4933-4935, 4944-4946, 4954-4956, 4957-4958, 4964-
4966, 4967-4968, 4974-4975 i 4976.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 9114/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9224/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007, DS
núm. 119 (21 de novembre), pàg. 5995-5998 i 5602-5603.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5535-5539.

Mocions
RGE núm. 7992/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió de diners públics a l’àmbit de les Illes Balears,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5623-5625 i 5627.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2443/06, dels Grups Parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions per a la recuperació de la memòria històrica de les
Illes Balears, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5897-5898.

RGE núm. 6069/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna del cop d’estat del 1936 a Espanya, DS
núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5260-5261 i 5263.

AlAlusions
En relació a la InterpelAlació RGE núm. 6872/06, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears en matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de
setembre), pàg. 5414.

Qüestions d’ordre
En relació amb unes manifestacions de la sessió plenària de

dia 28 de març del 2006, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4454 i
4455.

En relació a una solAlicitud d’alteració de l’ordre del dia,
DS núm. 97 (27 de juny), pàg. 5010.

En relació a les sessions plenàries extraordinàries, DS núm.
98 (4 de juliol), pàg. 5058.

En relació amb la retirada de preguntes, DS núm. 101 (11
de juliol), pàg. 5175 i 5176.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 3760/05, de voluntats anticipades, DS núm. 81

(21 de febrer), pàg. 4234-4236.
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6233-6234 i 6236.

Proposicions de llei
RGE núm. 8610/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llei de mediació familiar, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4299-
4301 i 4305-4306; DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5956-
5958 i 5959.

RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4573-4574 i 4575.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3155/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, a la Proposició de llei RGE núm. 8610/05, de
mediació familiar, DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4789-4791
i 4792.

RGE núm. 3970/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l’administració de la comunitat autònoma les Illes Balears, DS
núm. 97 (27 de juny), pàg. 5028 i 5029.

RGE núm. 3986/06, del Grup Parlamentari Socialista,
4054/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de la funció pública de la
comunitat autònoma les Illes Balears, DS núm. 97 (27 de juny),
pàg. 5039-5041 i 5043.

RGE núm. 6008/06, del Grup Parlamentari Socialista, i
6018/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS núm. 102 (18
de juliol), pàg. 5209-5211 i 5212-5213.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5566-5567.

InterpelAlacions
RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de funció pública, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4428.

RGE núm. 2415/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa política general de cohesió territorial a les Illes Balears,
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4710–4711.

Mocions
RGE núm. 2686/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a garanties d’igualtat d’accés a la funció pública, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4519-4520.

RGE núm. 4147/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de cohesió territorial de
les Illes Balears, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4821-4823.
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Preguntes
RGE núm. 718/06, relativa a previsions sobre elaboració i

tramitació d’una llei d’espectacles, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4160.

RGE núm. 3077/06, relativa a efectes del traspàs de
competències en matèria d’administració de justícia a les Illes
Balears, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4548.

RGE núm. 3468/06, relativa a actuacions de la Conselleria
d’Interior en matèria de formació contínua i coordinació de
policies locals, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4651.

RGE núm. 3852/06, relativa a nou portal del funcionari, DS
núm. 93(23 de maig), pàg. 4746.

RGE núm. 8662/06, relativa a conveni de colAlaboració
entre l'EBAP i l'Institut Europeu d'Administració Pública de
Maastricht, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5783.

RGE núm. 10307/06, relativa a primer curs de graduat en
seguretat i ciències policials, DS núm. 120 (28 de novembre),
pàg. 6037.

RGE núm. 10424/06, relativa a inversió en matèria de
depuració a Eivissa i Formentera, DS núm. 121 (5 de desembre
del 2006), pàg. 6081.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10259/06, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solucions a les mancances dels jutjats d’Eivissa i
Formentera, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4522-4523 i 4527-
4528.

LÓPEZ I OLEO, MARIA ANNA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6376-6377.

InterpelAlacions
RGE núm. 1/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general de l’ensenyament públic a les Illes Balears,
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4473.

Mocions
RGE núm. 2933/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general de l’ensenyament públic a les Illes
Balears, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4567-4569 i 4570.

RGE núm. 3799/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escoletes laborals, DS núm. 93 (23 de maig), pàg.
4761-4762.

Preguntes
RGE núm. 1330/06, relativa a agrorutes del bon gust, DS

núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4244.
RGE núm. 2407/06, relativa a conveni entre l’ib-salut i

l’associació Alba, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4455.
RGE núm. 2569/06, relativa a previsions del

desenvolupament del projecte d’escola de policia a Ciutadella
de Menorca, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4456.

RGE núm. 3074/06, relativa a avantatges d’empadronar-se
al seu ajuntament per a la població immigrant, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4547.

RGE núm. 3299/06, relativa a accions que es
desenvoluparan en el marc del conveni signat amb l’associació
ARA, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4607.

RGE núm. 3849/06, relativa a foment de les llengües
estrangeres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4745.

RGE núm. 5154/06, relativa a inversió del Govern de les
Illes Balears en matèria d'infraestructures educatives a
Menorca, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4840.

RGE núm. 5465/06, relativa a valoració del conseller
d’Educació i Cultura sobre el procés d’escolarització 2006-
2007, DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4897.

RGE núm. 8036/06, relativa a mesures de la Conselleria
d’Educació i Cultura per tal de reduir el nombre d’interins, DS
núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5427.

RGE núm. 8269/06, relativa a entrada en funcionament de
l’alberg de sa Vinyeta a Ciutadella, DS núm. 112 (3 d’octubre),
pàg. 5601.

RGE núm. 8270/06, relativa a accions per a alumnes amb
necessitats educatives especials dutes a terme a Menorca, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5602.

RGE núm. 8867/06, relativa a programes de consideració
en la prevenció dels riscs laborals entre la població escolar, DS
núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5827.

RGE núm. 9052/06, relativa a Pla d’atenció a la dona, DS
núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5881.

RGE núm. 10427/06, relativa a novetats en el curs 2006-
2007 al Conservatori Superior de Música i Dansa, DS núm. 121
(5 de desembre del 2006), pàg. 6085.

RGE núm. 10547/06, relativa a posada en funcionament
d’un forn incinerador per a residus agraris i d’escorxadors a
Menorca, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6142.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3585/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

oficialitat del català a l’Estat espanyol i a Europa, DS núm. 113
(10 d’octubre), pàg. 5716-5717.

RGE núm. 4611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla per a l’abordatge dels conflictes en els centres
educatius, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4827-4828.

RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5168-5170.

MARÍ I TUR, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6255-6256 i 6259-6260.

Preguntes
RGE núm. 431/06, relativa a presència d’esportistes d’elit

a l’estand de les Illes Balears a FITUR, DS núm. 79 (7 de
febrer), pàg. 4129.

RGE núm. 1470/06, relativa a acords de colAlaboració
dignats a FITUR, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4280.

RGE núm. 2408/06, relativa a palau de congressos i
convencions a Eivissa, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4419.
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RGE núm. 3686/06, relativa a postura del director general
de Trànsit en relació amb la seguretat viària, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4699.

RGE núm. 4594/06, relativa a valoració de l’ocupació
turística, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4802.

RGE núm. 8441/06, relativa a despesa turística, DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5684.

RGE núm. 9160/06, relativa a fira turística de Londres,
World Travel Market, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5911.

RGE núm. 10310/06, relativa a palau de congressos, DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6042.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4517/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió, costs i ingressos de la Targeta Verda, DS
núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4196-4197.

RGE núm. 7122/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació del fons de finançament per a la modernització
de destins turístics madurs (FOMIT), DS núm. 101 (11 de
juliol), pàg. 5179-5180.

RGE núm. 6068/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a port d’es Viver, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg.
5254-5255.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3760/05, de voluntats anticipades, DS núm. 81

(21 de febrer), pàg. 4234.
RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS núm. 102 (18

de juliol), pàg. 5215-5216, 4223-5224 i 5226.
RGE núm. 385/06, per a la dona, DS núm. 107 (13 de

setembre), pàg. 5340-5342 i 5347.
RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local de les Illes

Balears, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6098-
6100 i 6104-6105.

RGE núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5651-5653 i 5657.

RGE núm. 3800/06, integral de l’atenció i dels drets de la
infància i l’adolescència de les Illes Balears, DS núm. 116 (31
d’octubre), pàg. 5846-5847 i 5852.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6212-6213, 6216, 6260-6261, 6267-
6268, 6272, 6274-6275, 6429-6431, 6437, 6442-6443, 6444-
6445, 6448-6449, 6454 i 6457-6458.

Proposicions de llei
RGE núm. 8610/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llei de mediació familiar, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4302-
4304 i 4306-4307; DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5953-
5954 i 5958.

RGE núm. 1375/06, dels grups parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació
del Consell de les Dones de les Illes Balears, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4880 i 4885.

RGE núm. 6609/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis de referència, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6068-6069.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure;
presa en consideració, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 5000 i
5004.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1100/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 1161/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1254/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4580-4582, 4589-4590 i 4596-4597.

RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei 385/06, per a la dona, DS núm. 93 (23 de
maig), pàg. 4762-4764, 4774-4775 i 4781-4783.

RGE núm. 3155/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, a la Proposició de llei RGE núm. 8610/05, de
mediació familiar, DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4784-4785
i 4791-4792.

RGE núm. 5262/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
5296/06, del Grup Parlamentari Socialista i 5393/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS núm. 98 (4
de juliol), pàg. 5075-5076, 5080-5081 i 5087.

RGE núm. 4839/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local
de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5121-5122.

RGE núm. 5829/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de
Mallorca, DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5203-5204.

RGE núm. 6176/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l’atenció als drets dels
menors de les Illes Balears, DS núm. 104 (5 de setembre), pàg.
5274.

RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9114/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9224/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007, DS
núm. 119 (21 de novembre), pàg. 5977-5979, 5988-5989 i
5999-5600.

RGE núm. 9206/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9113/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9225/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 6012-
6014, 6022-6023 i 6029.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5502-5507 i

5524-5526.
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InterpelAlacions
RGE núm. 5466/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sociosanitària, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4180-4181.

RGE núm. 18/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a la gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4511.

RGE núm. 1466/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’immigració i cooperació, DS núm.
90 (2 de maig), pàg. 4617-4618.

RGE núm. 2416/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’escoletes laborals, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4657-4658.

RGE núm. 3495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’Institut de la Dona, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4906.

RGE núm. 6035/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5743-5745 i 5749-5750.

RGE núm. 6872/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5412.

RGE núm. 7424/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d'adjudicació de construcció d'infraestructures
sanitàries, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5795.

Mocions
RGE núm. 10176/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
79 (7 de febrer), pàg. 4140.

RGE núm. 1034/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 82 (28 de
febrer), pàg. 4262-4263 i 4266-4268.

RGE núm. 1047/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla sociosanitari del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4296-4297.

RGE núm. 2976/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4623-4624.

RGE núm. 3647/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa polítiques d’immigració i cooperació, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4715–4717.

RGE núm. 5835/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de dona i joventut, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5458.

RGE núm. 8116/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques esportives, DS núm. 112 (3 d’octubre),
pàg. 5630-5631.

RGE núm. 8739/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5838-5839 i 5843.

RGE núm. 8997/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 118 (14 de
novembre), pàg. 5932-5933.

Preguntes
RGE núm. 5457/06, relativa a subvencions a Associació

Familiar, DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4890 i 4891.

RGE núm. 8445/06, relativa a colAlegis públics a Llucmajor,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5685 i 5686.

RGE núm. 8666/06, relativa a decisions en matèria
territorial, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5786 i 5787.

RGE núm. 9154/06, relativa a reforma integral de la Platja
de Palma, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5914.

RGE núm. 10406/06, relativa a corrupció a les Balears, DS
núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6078.

RGE núm. 10551/06, relativa a assistència urbanística a
l’Ajuntament d’Andratx, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6136.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7122/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació del fons de finançament per a la modernització
de destins turístics madurs (FOMIT), DS núm. 101 (11 de
juliol), pàg. 5180.

RGE núm. 4641/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa formació ocupacional, DS núm. 92 (16 de maig), pàg.
4726.

RGE núm. 6702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4634-4635.

RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració del projecte de llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5293-5294.

RGE núm. 1480/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a codesenvolupament a les zones d’origen de les comunitats
d’immigrants procedents de països del sud assentades a les Illes
Balears, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5383-5384.

RGE núm. 5962/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a hospital de referència, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5154-5155.

RGE núm. 5444/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell de Participació de la Dona, DS núm. 101
(11 de juliol), pàg. 5178.

RGE núm. 6335/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental, DS núm.
117 (7 de novembre), pàg. 5899-5901 i 5904-5905.

RGE núm. 8677/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació de la consellera d’Immigració i
Cooperació, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6168-6169.

MAYANS I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1333/06, relativa a eficiència energètica i

contaminació lumínica a l’illa de Formentera, DS núm. 82 (28
de febrer), pàg. 4245.

RGE núm. 1474/06, relativa a restauració forestal de la
Serra de Morna d'Eivissa, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4281.

RGE núm. 3301/06, relativa a objectius que es pensen
assolir amb el projecte de recuperació i restauració de savinars
i d’àrea recreativa de Cap de Barbaria, DS núm. 90 (2 de
maig), pàg. 4605.

RGE núm. 3685/06, relativa a posada en funcionament de
l’Hospital de Formentera, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4698.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació del Jutjat de Primera Instància i Inspecció al’illa de
Formentera, DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5296-5297 i
5300.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS

núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5656-5657 i 5658.

InterpelAlacions
RGE núm. 6763/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4290-4291.

Mocions
RGE núm. 2011/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4380-4381.

Preguntes
RGE núm. 1547/06, relativa a tancament de 104

establiments hotelers a les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de
març), pàg. 4314.

RGE núm. 2226/06, relativa a ajudes de la Conselleria de
Presidència i Esports als clubs d'alt nivell, DS núm. 85 (21 de
març), pàg. 4362.

RGE núm. 2404/06, relativa a mesures de seguretat a les
dependències de l'administració de Justícia, DS núm. 86 (28 de
març), pàg. 4418.

RGE núm. 2870/06, relativa a novetats a la web del
Govern, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4506.

RGE núm. 3078/06, relativa a dotació de policia turística
per a la propera temporada turística, DS núm. 89 (25 d’abril),
pàg. 4550.

RGE núm. 3302/06, relativa a accés dels joves a
l’habitatge, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4609.

RGE núm. 3687/06, relativa a distribució d’ajudes que ha
concedit el SOIB en matèria de formació professional, DS
núm. 92 (16 de maig), pàg. 4704.

RGE núm. 3854/06, relativa a campionat mundial de futbol
gratuït, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4747 i 4748.

RGE núm. 4590/06, relativa a campanya d’inspecció dels
establiments que comercialitzen el tot inclòs, DS núm. 94 (30
de maig), pàg. 4809.

RGE núm. 5155/06, relativa a campanya d'adquisició
d'electrodomèstics eficients, DS núm. 95 (6 de juny), pàg.
4839.

RGE núm. 8442/06, relativa a trets més destacables de la
temporada turística d’enguany, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5685.

RGE núm. 8661/06, relativa a índex de criminalitat publicat
pel Ministeri d'Interior, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5784.

RGE núm. 9158/06, relativa a avantatges de la posada en
funcionament de l’institut d’educació secundària al Poliesportiu
Príncipes de España, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5915.

RGE núm. 10311/06, relativa a sistema de recerca,
desenvolupament i innovació, DS núm. 120 (28 de novembre),
pàg. 6043.

RGE núm. 10428/06, relativa a valoració de les
retransmissions d’IB3 dels esdeveniments esportius on
participen esportistes de les Illes Balears, DS núm. 121 (5 de
desembre del 2006), pàg. 6082.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3425/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesura de temps a IB3 per a grups polítics i socials
significatius, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5385-5386
i 5390-5391.

RGE núm. 6207/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a moderació de la despesa pressupostària d’IB3, DS
núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5332-5333.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de

març, de museus de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol),
pàg. 5122.

RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS núm. 102 (18
de juliol), pàg. 5226-5227.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5671-5672.

RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca,
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6174, 6182, 6183 i 6186.

RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes
Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5951.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure;
presa en consideració, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4998-
4999 i 5003; DS núm. 121 (5 de desembre), pàg. 6127-6128.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei 385/06, per a la dona, DS núm. 93 (23 de
maig), pàg. 4776-4777.

RGE núm. 5470/06, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
5650/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i
5686/06, del Grup Parlamentari Socialista , al Projecte de llei
RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5104-5105.

RGE núm. 6614/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 7038/06, del Grup Parlamentari Socialista i
7181/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5360-
5361.
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Mocions
RGE núm. 1346/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política d’endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4335-4336.

RGE núm. 5567/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5449-5450.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3585/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a oficialitat del català a l’Estat espanyol i a Europa, DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5713 i 5717.

RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5159-5160 i 5165.

RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament
obligatori, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6155-6156.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6270-627, 6273 i 6275-6276.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5577-5578.

InterpelAlacions
RGE núm. 5466/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sociosanitària, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4181-4182.

RGE núm. 18/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a la gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4512-4513.

RGE núm. 7424/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d'adjudicació de construcció d'infraestructures
sanitàries, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5795-5796.

Mocions
RGE núm. 10176/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
79 (7 de febrer), pàg. 4141-4142.

RGE núm. 1047/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla sociosanitari del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4297 i 4299.

RGE núm. 2976/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4624-4625.

RGE núm. 8997/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 118 (14 de
novembre), pàg. 5933-5935.

Preguntes
RGE núm. 427/06, relativa a desenvolupament a les Illes

Balears de la Llei estatal de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4127.

RGE núm. 1331/06, relativa a centre de medicina
respiratòria avançada, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4250.

RGE núm. 2221/06, relativa a Programa balear de sang del
cordó umbilical, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4363.

RGE núm. 2571/06, relativa a ús racional dels
medicaments, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4463.

RGE núm. 4592/06, relativa a avantatges de l’anomenada
“e-recepta”, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4806.

RGE núm. 8034/06, relativa a acord de carrera professional
en relació amb els professionals del sistema sanitari públic de
les Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5426.

RGE núm. 8440/06, relativa a decret de garantia de
demores, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5688.

RGE núm. 8561/06, relativa a acord signat per la
Conselleria de Salut i Consum amb Glaxosmithkline, DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5741.

RGE núm. 8871/06, relativa a campanya d’hàbits saludables
per al curs 2006/07, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5828.

RGE núm. 10545/06, relativa a conveni amb Red.es, DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6141.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1442/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació de la legislació del tabac a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4435-4436
i 4439-4440.

RGE núm. 6702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4632-4633 i 4637-4638.

RGE núm. 5962/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a hospital de referència, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5155-5156.

RGE núm. 6335/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental, DS núm.
117 (7 de novembre), pàg. 5903-5904.

RGE núm. 6609/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis de referència, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6066-6067 i 6069- 6070.

RGE núm. 7916/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació d’una comissió d’investigació
en relació amb les subvencions rebudes per l’Associació
Familiar de Balears, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6163-6164 i  6165.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes

Balears, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4409.
RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost sobre

successions i donacions, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6118-6119.
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RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6198-
6199 i 6211.

Proposicions de llei
RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de

mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5765-5766.

RGE núm. 7458/06, del Consell Insular de Mallorca,
relativa al protecció del paisatge de les Illes Balears, debat de
presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5854-
5855 i 5858-5859.

Proposta de reforma de l’Estatut
RGE núm. 3327/06, de 50 diputats de la Cambra, relativa

a proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de
maig), pàg. 4667-4668, 4683 i 4689-4690.

RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4921 i
4937-4938.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1100/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 1161/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1254/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4598-4599.

RGE núm. 4839/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local
de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5119-5120.

RGE núm. 5829/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de
Mallorca, DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5196-5197.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5482-5485,

5491-5492, 5543-5544, 5552-5553, 5563-5564, 5574 i 5582.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a modificació del sistema d’ajudes al transport aeri i marítim
per als residents de les Illes Balears, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4185-4186 i 4191-4192.

RGE núm. 1442/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació de la legislació del tabac a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4437-4438.

RGE núm. 7121/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d’arrendaments urbans, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4830-4831.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 6846/05, balear de caça i pesca fluvial, DS núm.

87 (4 d’abril), pàg. 4487-4489 i 4492.
RGE núm. 1019/06, de creació del Consorci de Transports

de Mallorca, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4871-4873 i 4875-
4876.

RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5644-5646.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6390- 6391 i 6393

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8370/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de
caça i pesca fluvial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4226-4228
i 4229.

RGE núm. 3924/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitats a les Illes Balears, DS núm. 97
(27 de juny), pàg. 5021-5023.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5581-5582.

InterpelAlacions
RGE núm. 7605/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria d'agricultura, DS núm. 85
(21 de març), pàg. 4373-4374.

RGE núm. 8063/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria industrial, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4559-4560.

RGE núm. 3496/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’R+I+D, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5443-5444.

RGE núm. 6035/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5749.

RGE núm. 6067/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’agricultura, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5247-
5248.

RGE núm. 7935/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de desindustrialització de les Illes Balears, DS núm.
121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6092.

RGE núm. 7936/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’agricultura, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6148.

Mocions
RGE núm. 3395/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sector industrial de les Illes Balears, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4664-4666.

RGE núm. 6846/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques agrícoles del Govern de les Illes Balears,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5419-5420.

RGE núm. 8739/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5841-5842.

Preguntes
RGE núm. 720/06, relativa a actuacions en relació amb el

sector lacti, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160.
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RGE núm. 1332/06, relativa a ajudes per a inversions en
matèria d’instalAlacions d’energies renovables, DS núm. 82 (28
de febrer), pàg. 4251.

RGE núm. 3073/06, relativa a conclusions derivades del
Congrés europeu sobre l’agricultura i la ramaderia a les zones
insulars i perifèriques celebrat a Palma, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4546.

RGE núm. 3300/06, relativa a nivell de colAlaboració entre
la Conselleria de Comerç i l’IDAE, DS núm. 90 (2 de maig),
pàg. 4606.

RGE núm. 3684/06, relativa a beneficis del programa Pro-
Alfa 2006, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4702.

RGE núm. 3850/06, relativa a novetats a la Fira de la
Ciència, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4745.

RGE núm. 5157/06, relativa a escull artificial a les costes
de Santanyí, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4841.

RGE núm. 8660/06, relativa a mesures per fomentar la
modernització del sector del comerç, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5782.

RGE núm. 8866/06, relativa a regulació del busseig
professional, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5824.

RGE núm. 9157/06, relativa a promoció del consum de
sobrassada a Mallorca, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5917.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6206/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació d’una comissió no permanent d’investigació
per analitzar la contractació i el nomenament de funcionaris i
treballadors de la Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 106
(5 de setembre), pàg. 5328-5329.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

AlAlusions
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5723, en relació amb la

Proposició no de llei RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reprovació de la
consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports,.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5262/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,

5296/06, del Grup Parlamentari Socialista i 5393/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS núm. 98 (4
de juliol), pàg. 5082-5085 i 5087-5088.

InterpelAlacions
RGE núm. 6872/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5412.

Mocions
RGE núm. 8116/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques esportives, DS núm. 112 (3 d’octubre),
pàg. 5631-5632.

Preguntes
RGE núm. 717/06, relativa a participació a la segona edició

de la fira Futur Jove, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4159.
RGE núm. 8038/06, relativa a casal per a les federacions

esportives, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5429.

PROHENS I VICENS, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes

Balears, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4399-4401, 4403,
4406-4407 i 4408.

Mocions
RGE núm. 2517/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’ajudes agràries, DS núm. 87 (4 d’abril),
pàg. 4478-4480.

Preguntes
RGE núm. 8265/06, relativa a seguretat a les platges, DS

núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5596.
RGE núm. 10546/06, relativa a Pla de qualitat a les platges,

DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6134.

PUCHE I CASTILLEJO, EDUARDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 7458/06, del Consell Insular de Mallorca,

relativa al protecció del paisatge de les Illes Balears, debat de
presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5864-
5865.

Mocions
RGE núm. 9276/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
120 (28 de novembre), pàg. 6061-6062.

Preguntes
RGE núm. 1010/06, relativa a previsions de la Hipoteca

Jove, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4203.
RGE núm. 2406/06, relativa a potenciació del programa

Alter, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4418.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5190/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació del PORN del parc natural de Llevant,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5710-5712.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS núm. 102 (18

de juliol), pàg. 5222.
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RADO I FERRANDO, AINA SEBASTIANA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 385/06, per a la dona, DS núm. 107 (13 de

setembre), pàg. 5342-5343 i 5347-5348.
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6449-6451, 6454-6455 i 6458.

Proposicions de llei
RGE núm. 8610/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llei de mediació familiar, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4304-
4305 i 4307.

RGE núm. 1375/06, dels grups parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació
del Consell de les Dones de les Illes Balears, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4880-4881 i 4886-4887.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei 385/06, per a la dona, DS núm. 93 (23 de
maig), pàg. 4768-4769, 4775 i 4782-4783.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5546-5547.

InterpelAlacions
RGE núm. 1466/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’immigració i cooperació, DS núm.
90 (2 de maig), pàg. 4613-4614 i 4618-4619.

RGE núm. 3495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’Institut de la Dona, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4901-4902 i 4907-4908.

Mocions
RGE núm. 3647/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa polítiques d’immigració i cooperació, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4713–4714 i 4719-4720.

RGE núm. 5835/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de dona i joventut, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5456-5457 i 5460.

Preguntes
RGE núm. 2230/06, relativa a aportació de la comunitat

autònoma de les Illes Balears a la Direcció General
d'Immigració, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4358 i 4359.

RGE núm. 2850/06, relativa a relació del president d’AFA
amb la Conselleria d’Immigració, DS núm. 88 (11 d’abril),
pàg. 4498 i 4499.

RGE núm. 3462/06, relativa a polítiques d’immigració, DS
núm. 91 (9 de maig), pàg. 4642 i 4643.

RGE núm. 3690/06, relativa a immigrants en situació
ilAlegal, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4700.

RGE núm. 3691/06, relativa a competències en gestió de
permisos de treball, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4701.

RGE núm. 3858/06, relativa a terrenys per a la ubicació de
l’hospital de referència, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4740 i
4741.

RGE núm. 5160/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(II), DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4842 i 4843.

RGE núm. 8670/06, relativa a objectius socials de la partida
G/313D01/48000/00, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5783-
5784.

RGE núm. 9046/06, relativa a Consolat argentí a les Illes
Balears (I), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5875 i 5876.

RGE núm. 10297/06, relativa a inversions en golf (I), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6037 i 6038.

Proposicions no de llei
RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a elaboració del projecte de llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5294-5295.

RGE núm. 1480/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a codesenvolupament a les zones d’origen de les comunitats
d’immigrants procedents de països del sud assentades a les Illes
Balears, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5384-5385.

RGE núm. 2443/06, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions per a la recuperació de la memòria històrica de les
Illes Balears, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5895-5897
i 5898-5899.

RGE núm. 8677/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació de la consellera d’Immigració i
Cooperació, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6166-6167
i 6171-6172.

Compareixences
Del conseller d’Educació i Cultura, per tal de retre compte

del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2386/03,
relativa a escolarització equitativa de l’alumnat d’origen
estrangers entre els centres públics i els concertats, DS núm. 79
(7 de febrer), pàg. 4143-4144 i 4147.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de llicències

integrades d’activitat de les Illes Balears, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5639-5640 i 5646-5647.

RGE núm. 8238/06, de creació del ColAlegi de Publicitaris
i Relacions Públiques de les Illes Balears, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5777.

RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost sobre
successions i donacions, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6109-6111 i 6116.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6212, 6215, 6246-6247, 6252, 6256-
6257, 6259-6260, 6266-6267, 6272, 6273-6274, 6276-6277,
6282, 6286, 6381-6382, 6386-6387, 6392, 6394, 6401, 6407.
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Proposicions de llei
RGE núm. 5966/05, del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4573.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure;
presa en consideració, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4999-
5000 i 5004; DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg.
6120-6121 i 6126.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3924/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitats a les Illes Balears, DS núm. 97
(27 de juny), pàg. 5019-5020 i  5023.

RGE núm. 3732/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 3757/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost
sobre successions i donacions, DS núm. 97 (27 de juny), pàg.
5044-5045, 5050-5051 i 5055.

RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9114/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9224/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007, DS
núm. 119 (21 de novembre), pàg. 5975-5977, 5987-5988 i
5998-5999.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5550-5552.

InterpelAlacions
RGE núm. 5466/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sociosanitària, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4180.

RGE núm. 7605/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'agricultura, DS núm. 85
(21 de març), pàg. 4372-4373.

RGE núm. 18/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a la gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4507-4509 i 4513-4514.

RGE núm. 8063/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria industrial, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4558.

RGE núm. 2415/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa política general de cohesió territorial a les Illes
Balears, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4708–4709.

RGE núm. 2551/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament dels projectes
de carreteres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4753-4754.

RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’habitatge, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4814.

RGE núm. 7424/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d'adjudicació de construcció d'infraestructures
sanitàries, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5794-5795.

RGE núm. 7796/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5828-5830 i 5835-
5836.

RGE núm. 7932/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de depuradores, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg.
5886-5887.

RGE núm. 7933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’habitatge, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5925-5926.

RGE núm. 7934/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de control i seguiment de les obres de les noves
autovies en construcció i de les irregularitats comeses en la
seva execució, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6047-
6048.

Mocions
RGE núm. 10176/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa, DS núm.
79 (7 de febrer), pàg. 4139-4140.

RGE núm. 1034/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 82 (28 de
febrer), pàg. 4263-4264.

RGE núm. 1047/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla sociosanitari del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4295-4296.

RGE núm. 2517/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ajudes agràries, DS núm. 87 (4 d’abril),
pàg. 4480.

RGE núm. 2976/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4621-4622 i 4625-4626.

RGE núm. 3395/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector industrial de les Illes Balears, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4662-4663.

RGE núm. 4147/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de cohesió territorial de
les Illes Balears, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4820-4821.

RGE núm. 4588/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament de carreteres,
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4859-4860.

RGE núm. 5292/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
96 (13 de juny), pàg. 4911-4912.

RGE núm. 6846/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques agrícoles del Govern de les Illes Balears,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5418.

RGE núm. 7992/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de diners públics a l’àmbit de les Illes Balears,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5621-5622.

RGE núm. 8739/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5841.
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RGE núm. 8997/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures sanitàries, DS núm. 118 (14 de
novembre), pàg. 5932.

RGE núm. 9061/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5935-5937 i
5940.

RGE núm. 9186/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a depuradores, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6054-6055.

Preguntes
RGE núm. 433/06, relativa a manifestació d’estudiants

davant el Consell d’Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (7 de
febrer), pàg. 4130.

RGE núm. 728/06, relativa a informe de la Comissió de
Medi Ambient sobre Son Espases, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4167.

RGE núm. 1007/06, relativa a delegada de la Conselleria
d'Educació a les Pitiüses, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg.
4207.

RGE núm. 1461/06, relativa a projectes d'autovies a
Eivissa, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4281 i 4282.

RGE núm. 2209/06, relativa a augment del tot inclòs, DS
núm. 85 (21 de març), pàg. 4364.

RGE núm. 2552/06, relativa a autorització judicial per a
ocupació de finques, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4457 i 4458.

RGE núm. 3680/06, relativa a sanció a la concessionària de
les obres de l’autovia de l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4702 i 4703.

RGE núm. 3848/06, relativa a criteris per a la construcció
de l’hospital de referència a Son Espases, DS núm. 93(23 de
maig), pàg. 4742.

RGE núm. 5150/06, relativa a preus dels terrenys dels
hospitals de Formentera i de Son Espases, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4844 i 4845.

RGE núm. 5462/06, relativa a parcs naturals, DS núm. 96
(13 d e juny), pàg. 4897 i 4898.

RGE núm. 8040/06, relativa a destitució del conseller de
Cultura, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5430 i 5431.

RGE núm. 8421/06, relativa a dictamen del Consell
Consultiu, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5681 i 5682.

RGE núm. 8556/06, relativa a informes d’adjudicació de
l’hospital Son Espases, DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5737
i 5738.

RGE núm. 8659/06, relativa a carrils de l'autovia Eivissa-
aeroport, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5788.

RGE núm. 10405/06, relativa a batles implicats en casos de
corrupció, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6075
i 6076.

RGE núm. 10567/06, relativa a responsabilitats polítiques
per Andratx, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6137 i 6138.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a modificació del sistema d’ajudes al transport aeri i marítim
per als residents de les Illes Balears, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4186-4187.

RGE núm. 4640/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa publicació de l’Índex de Desenvolupament Humà, DS
núm. 92 (16 de maig), pàg. 4721.

RGE núm. 6702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4634.

RGE núm. 10259/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solucions a les mancances dels jutjats d’Eivissa i
Formentera, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4524-4525.

RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a reprovació de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5718-5719, 5722-5723 i 5729-5730.

RGE núm. 1242/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4442-4444.

RGE núm. 3425/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesura de temps a IB3 per a grups polítics i socials
significatius, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5386-5387.

RGE núm. 5962/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a hospital de referència, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5153-5154.

RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Jutjat de Primera Instància i Inspecció al’illa de
Formentera, DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5298-5299.

RGE núm. 6207/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a moderació de la despesa pressupostària d’IB3, DS
núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5330-5331.

RGE núm. 6335/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental, DS núm.
117 (7 de novembre), pàg. 5901.

RGE núm. 6609/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis de referència, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6068-6069.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanents de

persones adultes de les Illes Balears, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4386-4388 i 4393-4394.

RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes
Balears, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4396, 4401-4402,
4404-4405 i 4407.

RGE núm. 25/06, de reforma de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de
febrer), pàg. 4237-4238.

RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5644.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5662-5664 i
5669-5670.

RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de
març, de museus de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol),
pàg. 5123-4124.

RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes
Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5944-5946 i
5950.
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RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6315-6317, 6320-6321, 6324-6325,
6356-6358, 6364-6365, 6372, 6374-6375, 6378-6379, 6416-
6417, 6423 i 6426.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i
lleure, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6121-
6123, 6126 i 6128.

Proposta de reforma de l’Estatut
RGE núm. 3327/06, de 50 diputats de la Cambra, relativa

a proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de
maig), pàg. 4676-4679, 4684-4685 i 4691.

RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4929-4931,
4935-4936, 4941-4943, 4946-4947, 4950-4952, 4956-4957 i
4961-4962.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3924/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitats a les Illes Balears, DS núm. 97
(27 de juny), pàg. 5020-5021.

RGE núm. 3970/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l’administració de la comunitat autònoma les Illes Balears, DS
núm. 97 (27 de juny), pàg. 5028.

RGE núm. 3986/06, del Grup Parlamentari Socialista,
4054/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de la funció pública de la
comunitat autònoma les Illes Balears, DS núm. 97 (27 de juny),
pàg. 5039.

RGE núm. 5470/06, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
5650/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i
5686/06, del Grup Parlamentari Socialista , al Projecte de llei
RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5088-5090, 5096-
5097 i 5101-5102.

RGE núm. 6614/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 7038/06, del Grup Parlamentari Socialista i
7181/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5349-
5351, 5357-5358 i 5361.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5553-5554,

5560-5563 i 5576-5577.

InterpelAlacions
RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de funció pública, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4427-4428.

RGE núm. 1/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general de l’ensenyament públic a les Illes Balears,
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4471-4473.

RGE núm. 2880/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4848-4850 i 4855-4856.

RGE núm. 3693/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’infraestructures educatives, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5611-5612.

RGE núm. 5162/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg.
5693-5695.

Mocions
RGE núm. 2686/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a garanties d’igualtat d’accés a la funció pública, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4518-4519.

RGE núm. 2933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’ensenyament públic a les Illes
Balears, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4564-4566.

RGE núm. 3799/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escoletes laborals, DS núm. 93 (23 de maig), pàg.
4759-4760.

RGE núm. 5567/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5447-5449
i 5454-5455.

RGE núm. 8488/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures educatives, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5755-5756.

RGE núm. 8611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament polític de les llengües, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5802-5804.

Preguntes
RGE núm. 1018/06, relativa a centres concertats, DS núm.

81 (21 de febrer), pàg. 4205.
RGE núm. 2441/06, relativa a l'opinió experta dels

professionals de l'educació, DS núm. 86 (28 de març), pàg.
4421.

RGE núm. 2845/06, relativa a modificació del Decret de
“trilingüisme”, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4500 i 4501.

RGE núm. 8873/06, relativa a Consell Social de la llengua
catalana, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5821 i 5822.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

modificació del sistema d’ajudes al transport aeri i marítim per
als residents de les Illes Balears, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4187-4188.

RGE núm. 3585/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
oficialitat del català a l’Estat espanyol i a Europa, DS núm. 113
(10 d’octubre), pàg. 5714-5715.

RGE núm. 10259/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solucions a les mancances dels jutjats d’Eivissa i
Formentera, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4524.

RGE núm. 2417/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de millora de les infraestructures dels centres
educatius públics, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4530-4531.
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RGE núm. 2443/06, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions per a la recuperació de la memòria històrica de les
Illes Balears, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5894-5895.

RGE núm. 4611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla per a l’abordatge dels conflictes en els centres
educatius, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4826-4827.

RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5162-5163 i 5166-5167.

RGE núm. 6069/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna del cop d’estat del 1936 a Espanya, DS
núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5258-5260.

RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Jutjat de Primera Instància i Inspecció al’illa de
Formentera, DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5299.

RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament
obligatori, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6152-6153 i
6158.

RGE núm. 7916/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació d’una comissió d’investigació
en relació amb les subvencions rebudes per l’Associació
Familiar de Balears, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6159-6160, 6164-6165 i 6166.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanents de

persones adultes de les Illes Baelars, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4384-4386 i 4392.

RGE núm. 25/06, de reforma de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de
febrer), pàg. 4236-4237.

RGE núm. 6846/05, balear de caça i pesca fluvial, DS núm.
87 (4 d’abril), pàg. 4482-4485 i 4489-4490.

RGE núm. 1019/06, de creació del Consorci de Transports
de Mallorca, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4866-4867, 4873-
4874 i 4877.

RGE núm. 2872/06, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, DS
núm. 104 (5 de setembre), pàg. 5278-5280 i 5283-5284.

RGE núm. 385/06, per a la dona, DS núm. 107 (13 de
setembre), pàg. 5338-5340 i 5345-5347.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5660-5662 i
5668-5669.

RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes
Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5942-5944 i
5949-5950.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6287-6289, 6295-6296, 6301-6302,
6303,  6304, 6310-6311, 6328-6330, 6335-6336, 6342-6343,
6345-6346, 6354-6356, 6362-6364, 6370-6371, 6373-6374 i
6377-6378.

RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6190-
6192, 6196-6197, 6199-6201 i 6207-6208.

Proposicions de llei
RGE núm. 7925/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, d’avaluacions per a la protecció del medi ambient
a les Illes Balears, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4148-4150
i 4153-4154.

RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de
mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5766-5769.

RGE núm. 1375/06, dels grups parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació del
Consell de les Dones de les Illes Balears, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4878-4879 i 4884-4885.

RGE núm. 7458/06, del Consell Insular de Mallorca,
relativa al protecció del paisatge de les Illes Balears, debat de
presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5859-
5861.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8370/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de
caça i pesca fluvial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4220-
4222, 4224-4225 i 4228-4229.

RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei 385/06, per a la dona, DS núm. 93 (23 de
maig), pàg. 4765-4767, 4772-4774 i 4780-4781.

RGE núm. 4838/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
al Projecte de llei RGE núm. 2874/06, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5058-5060, 5064-5065
i 5068.

RGE núm. 5470/06, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
5650/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i
5686/06, del Grup Parlamentari Socialista , al Projecte de llei
RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5090-5092, 5097-
5098 i 5102-5103.

RGE núm. 6614/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 7038/06, del Grup Parlamentari Socialista i
7181/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5353-
5355, 5358-5359 i 5362-5363.

RGE núm. 6320/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds al Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de
setembre), pàg. 5363-5365, 5369-5370 i 5373-5374.

RGE núm. 9206/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9113/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9225/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 6010-
6012, 6020-6022 i 6028-6029.
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Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5544-5545,

5575 i 5583-5584

InterpelAlacions
RGE núm. 6764/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4257-4258.

RGE núm. 6763/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4288-4289.

RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d’aigües subterrànies, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4329-4330.

RGE núm. 1/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general de l’ensenyament públic a les Illes Balears,
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4470-4471.

RGE núm. 2416/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’escoletes laborals, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4657.

RGE núm. 2880/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4852-4853.

RGE núm. 3495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’Institut de la Dona, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4904-4905.

RGE núm. 3693/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’infraestructures educatives, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5609-5610.

RGE núm. 5162/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg.
5692-5693.

RGE núm. 7935/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de desindustrialització de les Illes Balears, DS núm.
121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6090-6091.

Mocions
RGE núm. 1487/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4344-4346.

RGE núm. 2011/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4378-4379.

RGE núm. 2328/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'aigües subterrànies, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4432-4433.

RGE núm. 2933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’ensenyament públic a les Illes
Balears, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4566-4567.

RGE núm. 3799/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escoletes laborals, DS núm. 93 (23 de maig), pàg.
4760-4761.

RGE núm. 5567/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5450-5451.

RGE núm. 5835/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de dona i joventut, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5457-5458.

RGE núm. 8488/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures educatives, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5754.

RGE núm. 8611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament polític de les llengües, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5800-5802.

RGE núm. 9276/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
120 (28 de novembre), pàg. 6062-6063.

Preguntes
RGE núm. 1324/06, relativa a noves línies de tren a

Mallorca, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4242 i 4243.
RGE núm. 1545/06, relativa a nous ports esportius o

ampliacions, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4315.
RGE núm. 2403/06, relativa a actuacions sobre l'oferta

turística de camp de golf més hotel, DS núm. 86 (28 de març),
pàg. 4417.

RGE núm. 2847/06, relativa a incompliment de la Directiva
91/271/CEE, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4505.

RGE núm. 3460/06, relativa a alta sinistralitat a les
carreteres, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4650 i 4651.

RGE núm. 4589/06, relativa a abocaments ilAlegals de
residus sanitaris, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4804 i 4805.

RGE núm. 8264/06, relativa a actuacions concretes a causa
del canvi climàtic, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5595.

RGE núm. 8872/06, relativa a ampliació de Port Adriano,
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5825.

RGE núm. 9043/06, relativa a zones ANEI i ARIP del
PORN de la Serra de Tramuntana, DS núm. 117 (7 de
novembre), pàg. 5879.

RGE núm. 9153/06, relativa a terrenys públics per a
instalAlacions d’energia fotovoltaica, 
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6034 i 6035.

RGE núm. 10305/06, relativa a projecte de la central
elèctrica devora la UIB, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6035 i 6036.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4517/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió, costs i ingressos de la Targeta Verda, DS núm.
80 (14 de febrer), pàg. 4193-4195.

RGE núm. 4610/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a embarassos no desitjats, DS núm. 90 (2 de maig),
pàg. 4628-4629.

RGE núm. 5190/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del PORN del parc natural de Llevant,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5708-5709.

RGE núm. 2417/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de millora de les infraestructures dels centres
educatius públics, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4532-4533.

RGE núm. 4611/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla per a l’abordatge dels conflictes en els centres
educatius, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4826.

RGE núm. 4584/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de la possible ampliació de la xarxa de parcs nacionals
a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4988-4991 i
4993-4994.

RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5160-5162 i 5165-5166.
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RGE núm. 5444/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació del Consell de Participació de la Dona, DS núm. 101
(11 de juliol), pàg. 5177-5178.

RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament
obligatori, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6156-6157.

RGE núm. 7916/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació d’una comissió d’investigació
en relació amb les subvencions rebudes per l’Associació
Familiar de Balears, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6160- 6162.

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

Projectes de llei
RGE núm. 3760/05, de voluntats anticipades, DS núm. 81

(21 de febrer), pàg. 4234.
RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes

Balears, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4399.
RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS núm. 102 (18

de juliol), pàg. 5213-5215, 5219, 5220, 5222, 5223 i 5225.
RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local de les Illes

Balears, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6096-
6098 i 6104.

RGE núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5650-5651 i 5657.

RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca,
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6175-6176 i 6183.

RGE núm. 3800/06, integral de l’atenció i dels drets de la
infància i l’adolescència de les Illes Balears, DS núm. 116 (31
d’octubre), pàg. 5844-5845 i 5851.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6218-6219, 6227-6228, 6234, 6314,
6320, 6323-6324, 6414-6415, 6422-6423, 6426, 6428-6429,
6436-6437, 6442, 6444, 6447-6448, 6453-6454 i 6457.

Proposicions de llei
RGE núm. 8610/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llei de mediació familiar, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4301-
4302 i 4306; DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5952-5953
i 5958.

Proposta de reforma de l’Estatut
RGE núm. 3327/06, de 50 diputats de la Cambra, relativa

a proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de
maig), pàg. 4674-4676, 4683-4684 i 4690-4691. 

RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4921-4922,
4927-4929, 4935, 4939-4941, 4946, 4949-4950, 4956, 4960-
4961, 4966 i 4969.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1100/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 1161/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1254/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4578-4580, 4588-4589 i 4595-4596.

RGE núm. 3155/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, a la Proposició de llei RGE núm. 8610/05, de
mediació familiar, DS núm. 93 (23 de maig), pàg. 4786.

RGE núm. 3970/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l’administració de la comunitat autònoma les Illes Balears, DS
núm. 97 (27 de juny), pàg. 5027-5028.

RGE núm. 3986/06, del Grup Parlamentari Socialista,
4054/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de la funció pública de la
comunitat autònoma les Illes Balears, DS núm. 97 (27 de juny),
pàg. 5032-5034, 5038 i 5042-5043.

RGE núm. 5262/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
5296/06, del Grup Parlamentari Socialista i 5393/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS núm. 98 (4
de juliol), pàg. 5071-5072, 5078-5079 i 5085.

RGE núm. 4839/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local
de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5120-5121.

RGE núm. 5829/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de
Mallorca, DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5202.

RGE núm. 6008/06, del Grup Parlamentari Socialista, i
6018/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS núm. 102 (18
de juliol), pàg. 5208-5209 i 5212.

RGE núm. 6176/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l’atenció als drets dels
menors de les Illes Balears, DS núm. 104 (5 de setembre), pàg.
5274.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5498-5502,

5523-5524 i 5564.

InterpelAlacions
RGE núm. 5362/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4171-4172.

RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de funció pública, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4427.

RGE núm. 1466/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’immigració i cooperació, DS núm.
90 (2 de maig), pàg. 4616-4617.

RGE núm. 3496/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’R+I+D, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5442-5443.

RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit contra les
normes bàsiques que el regeixen, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5146-5147.

RGE núm. 6035/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5747.
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RGE núm. 6067/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’agricultura, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5246.

RGE núm. 6205/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els valors que han de primar en la gestió i el funcionament de
les institucions públiques de les Illes Balears, DS núm. 106 (5
de setembre), pàg. 5319-5320.

RGE núm. 6872/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5411-
5412.

Mocions
RGE núm. 1346/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política d’endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4336-4338.

RGE núm. 2686/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garanties d’igualtat d’accés a la funció pública, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4518.

RGE núm. 3647/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa polítiques d’immigració i cooperació, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4714–4715.

RGE núm. 8116/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques esportives, DS núm. 112 (3 d’octubre),
pàg. 5630.

RGE núm. 8236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques en R+D+I, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5700.

Preguntes
RGE núm. 3084/06, relativa a Pla director d’economia

social, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4544 i 4545.
RGE núm. 3320/06, relativa a nou velòdrom de Palma, DS

núm. 90 (2 de maig), pàg. 4603 i 4604.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3585/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a oficialitat del català a l’Estat espanyol i a Europa, DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5713-5714.

RGE núm. 4641/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa formació ocupacional, DS núm. 92 (16 de maig), pàg.
4725–4726.

RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració del projecte de llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
DS núm. 105 (5 de setembre), pàg. 5292-5293.

RGE núm. 1442/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació de la legislació del tabac a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4438-4439.

RGE núm. 1480/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a codesenvolupament a les zones d’origen de les comunitats
d’immigrants procedents de països del sud assentades a les Illes
Balears, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5383.

RGE núm. 2443/06, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions per a la recuperació de la memòria històrica de les
Illes Balears, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5892-5893.

RGE núm. 6068/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a port d’es Viver, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg.
5252-5253.

RGE núm. 6069/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna del cop d’estat del 1936 a Espanya, DS
núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5261-5262.

RGE núm. 6206/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d’una comissió no permanent d’investigació
per analitzar la contractació i el nomenament de funcionaris i
treballadors de la Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 106
(5 de setembre), pàg. 5327.

RGE núm. 6325/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del termini de la Hipoteca Jove, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5810.

RGE núm. 7121/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d’arrendaments urbans, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4831-4832.

RGE núm. 8677/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació de la consellera d’Immigració i
Cooperació, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6167-6168.

Qüestions d’ordre
En relació a una solAlicitud d’alteració de l’ordre del dia, DS

núm. 97 (27 de juny), pàg. 5011.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS núm. 102 (18

de juliol), pàg. 5219, 5220-5221, 5225 i 5226.
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6405-6407 i 6409.

Propostes
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,

d’atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure;
presa en consideració, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 5002-
5003 i 5004-5005; DS núm. 121 (5 de desembre del 2006),
pàg. 6124-6126 i 6127.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1100/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 1161/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1254/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4592-4595 i 4597-4598.

Preguntes
RGE núm. 10306/06, relativa a augment del nivell de

formació de les policies locals, DS núm. 120 (28 de novembre),
pàg. 6036.
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SALOM I SOLER, AINA MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6431-6433, 6438-6439, 6443, 6445.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1100/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 1161/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1254/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4583-4585, 4590-4591 i 4597.

RGE núm. 6176/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l’atenció als drets dels
menors de les Illes Balears, DS núm. 104 (5 de setembre), pàg.
5266-5267, 5269-5270 i 5273-5274.

InterpelAlacions
RGE núm. 5466/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sociosanitària, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4176-4177 i 4182-4184.

RGE núm. 2416/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’escoletes laborals, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4653-4655 i 4658-4659.

Mocions
RGE núm. 1047/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla sociosanitari del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4294-4295 i 4298.

RGE núm. 3799/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escoletes laborals, DS núm. 93 (23 de maig), pàg.
4758-4759 i 4762.

Preguntes
RGE núm. 3856/06, relativa a projecte d’hospital, DS núm.

93 (23 de maig), pàg. 4737 i 4738.
RGE núm. 4597/06, relativa a hospital de referència (I), DS

núm. 94 (30 de maig), pàg. 4798-4799.
RGE núm. 5459/06, relativa a hospital de referència (II),

DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4892 i 4893.
RGE núm. 6871/06, relativa a cost de les modificacions del

projecte d’hospital de referència, DS núm. 109 (13 de
setembre), pàg. 5406 i 5407.

RGE núm. 8423/06, relativa a Son Espases (I), DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5679.

RGE núm. 9162/06, relativa a l’Hospital comarcal d’Inca
(I), DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5911 i 5912.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5962/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a hospital de referència, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5152-5153 i 5156-5157.

RGE núm. 6335/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental, DS núm.
117 (7 de novembre), pàg. 5901-5903.

RGE núm. 7916/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació d’una comissió d’investigació
en relació amb les subvencions rebudes per l’Associació
Familiar de Balears, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6162-6163.

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

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

Formentera, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4570-4571, 4575 i 4576-4577.

Proposta de reforma de l’Estatut 
RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia

de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4922-4923,
4969-4971 i 4975-4976.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3732/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 3757/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost
sobre successions i donacions, DS núm. 97 (27 de juny), pàg.
5053-5054.

RGE núm. 6008/06, del Grup Parlamentari Socialista, i
6018/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, DS núm. 102 (18
de juliol), pàg. 5209.

InterpelAlacions
RGE núm. 5362/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4168-4169 i 4174.

RGE núm. 5607/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política d'endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4212-4213 i
4218-4219.

RGE núm. 6763/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4289-4290.

RGE núm. 7605/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en mat`ria d'agricultura, DS núm. 85
(21 de març), pàg. 4373.

RGE núm. 8063/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria industrial, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4558-4559.

RGE núm. 2415/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa política general de cohesió territorial a les Illes Balears,
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4709–4710.

RGE núm. 2551/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament dels projectes
de carreteres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4749-4750 i 4756-
4757.

RGE núm. 3496/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’R+I+D, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5443.

RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit contra les
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normes bàsiques que el regeixen, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5147-5148.

RGE núm. 6067/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’agricultura, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5246-
5247.

RGE núm. 6205/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els valors que han de primar en la gestió i el funcionament de
les institucions públiques de les Illes Balears, DS núm. 106 (5
de setembre), pàg. 5320-5321.

Mocions
RGE núm. 1346/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política d’endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4334-4335 i
4340-4341.

RGE núm. 2011/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4379-4380.

RGE núm. 2517/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ajudes agràries, DS núm. 87 (4 d’abril),
pàg. 4480-4481.

RGE núm. 3395/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector industrial de les Illes Balears, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4663-4664.

RGE núm. 4588/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament de carreteres,
DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4858-4859 i 4865.

RGE núm. 6846/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques agrícoles del Govern de les Illes Balears,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5418-5419.

RGE núm. 7992/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de diners públics a l’àmbit de les Illes Balears,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5622-5623.

RGE núm. 8236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques en R+D+I, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5700-5702.

Preguntes 
RGE núm. 680/06, relativa a model de finançament de les

Illes Balears, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4158 i 4159.
RGE núm. 1460/06, relativa a signatures contra l'estatut

d'Autonomia de Catalunya, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4275
i 4276.

RGE núm. 1556/06, relativa a despeses de l’autovia Inca-
Manacor, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4320 i 4321.

RGE núm. 2227/06, relativa a fre a la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4368.

RGE núm. 2547/06, relativa a proposta definitiva de
reforma de l’Estatut d’Autonomia, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg.
4464.

RGE núm. 3083/06, relativa a aval concedit a l’empresa
Yanko, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4550 i 4551.

RGE núm. 3321/06, relativa a recinte firal de Palma, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4610.

RGE núm. 3681/06, relativa als premis Ortega y Gasset de
periodisme, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4704 i 4705.

RGE núm. 4587/06, relativa a baixada del nombre de
turistes, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4803 i 4804.

RGE núm. 5151/06, relativa a previsions de l'aprovació de
la reforma de l'Estatut, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4847 i
4848.

RGE núm. 8317/06, relativa a opinions d’un metge forense,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5600 i 5601.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1442/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació de la legislació del tabac a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4436-4437.

RGE núm. 3425/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesura de temps a IB3 per a grups polítics i socials
significatius, DS núm. 108 (13 de setembre), pàg. 5388.

RGE núm. 6207/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a moderació de la despesa pressupostària d’IB3, DS
núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5331-5332.

Qüestions d’ordre
En relació a una solAlicitud d’alteració de l’ordre del dia, DS

núm. 97 (27 de juny), pàg. 5010.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost sobre

successions i donacions, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6114-6116 i 6118.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6214-6215, 6217-6218, 6285-6286 i
6287.

RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 123 (19 de desembre), pàg. 6195-
6196, 6198, 6205-6207 i 6210-6211.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3732/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 3757/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost
sobre successions i donacions, DS núm. 97 (27 de juny), pàg.
5044-5045.

RGE núm. 9206/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9113/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9225/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 6026-
6027 i 6030.

InterpelAlacions
RGE núm. 5607/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política d'endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4217-4218.

Mocions
RGE núm. 1346/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política d’endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4339-4340.
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Preguntes
RGE núm. 428/06, relativa a conseqüències per a Menorca

de l’acord entre Air Berlín i la Fundació Turisme de Menorca,
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4128.

RGE núm. 1012/06, relativa a evolució d'ingressos pel
turisme, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4210.

RGE núm. 1329/06, relativa a centre d’investigacions
turístiques, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4252.

RGE núm. 1546/06, relativa a activitat de la Fundació
Turisme Menorca, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4321.

RGE núm. 2566/06, relativa a investigació en matèria de
riscs laborals en el sector de l’hoteleria, DS núm. 87 (4
d’abril), pàg. 4461.

RGE núm. 2869/06, relativa a expectatives de creixement
del turisme de creuers, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4543.

RGE núm. 3473/06, relativa a plans de dinamització
turística de Ciutadella i Alaior, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4649.

RGE núm. 4593/06, relativa a objecte de la iniciativa
“eurosummersjobs”, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4808.

RGE núm. 5153/06, relativa a distribució dels fons
europeus realitzada pel Govern de l'Estat quant a les Illes
Balears, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4846 i 4847.

RGE núm. 5464/06, relativa a Plan Avanza, DS núm. 96
(13 d e juny), pàg. 4899.

RGE núm. 8037/06, relativa a entrada en vigor de les
disposicions de la Llei de modificació de l’impost de
successions i donacions, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg.
5428.

RGE núm. 8266/06, relativa a valoració dels actes
promocionals d’Un paseo por España, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5597.

RGE núm. 8444/06, relativa a respecte dels compromisos
en relació amb inversions a les nostres illes, DS núm. 113 (10
d’octubre), pàg. 5683 i 5684.

RGE núm. 9053/06, relativa a característiques del Portal de
Tributs, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5881.

RGE núm. 9161/06, relativa a nou sistema de detecció de
rissagues, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5916.

RGE núm. 10426/06, relativa a projecte Pluvials d’Alaior,
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6084 i 6085.

RGE núm. 10548/06, relativa a Pla de dinamització
turística del municipi d’Alaior, DS núm. 122 (12 de desembre),
pàg. 6142-6143.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6425-6426 i 6427-6428.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5555-5556.

InterpelAlacions
RGE núm. 5362/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4173-4174.

Mocions
RGE núm. 1034/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 82 (28 de
febrer), pàg. 4265-4266.

RGE núm. 8236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques en R+D+I, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5702-5703.

Preguntes
RGE núm. 721/06, relativa a índex de sinistralitat laboral de

l’any 2005, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160-4161.
RGE núm. 1013/06, relativa a conveni de colAlaboració

entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i l'Institut
de Crèdit Oficial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4210.

RGE núm. 1471/06, relativa a certificats d'acreditació de
formació professional laboral, DS núm. 83 (7 de març), pàg.
4282 i 4283.

RGE núm. 2224/06, relativa a situació de la dona en el
mercat laboral de les Illes Balears, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4367.

RGE núm. 2568/06, relativa a situació actual de la iniciativa
comunitària Equal, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4462.

RGE núm. 3682/06, relativa a evolució dels índexs de
sinistralitat laboral a les Illes, DS núm. 92 (16 de maig), pàg.
4703.

RGE núm. 3853/06, relativa a renda àgil, DS núm. 93(23 de
maig), pàg. 4747.

RGE núm. 4595/06, relativa a ajuts a joves en atur per a
formació en idiomes estrangers, DS núm. 94 (30 de maig), pàg.
4808.

RGE núm. 5152/06, relativa a potenciació de les noves
tecnologies i la innovació a les petites i mitjanes empreses, DS
núm. 95 (6 de juny), pàg. 4845.

RGE núm. 5467/06, relativa a evolució de l’atur a les Illes
Balears, DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4899.

RGE núm. 5468/06, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears, DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4900.

RGE núm. 8664/06, relativa a convocatòria del Pla de
formació i inserció professional 2006, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5786.

RGE núm. 9054/06, relativa a inversions de l’Estat a la
comunitat autònoma, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5880.

RGE núm. 10308/06, relativa a assignatura sobre economia
social, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6042.

RGE núm. 10309/06, relativa a escoles tallers ocupacionals,
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6043.

RGE núm. 10425/06, relativa a modernització de les
dependències del SOIB, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6083.

RGE núm. 10550/06, relativa a funcions dels “agents de
conciliació”, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6143.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4641/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa formació ocupacional, DS núm. 92 (16 de maig), pàg.
4726–4727.

RGE núm. 6325/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del termini de la Hipoteca Jove, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5807-5808 i 5811-5812.
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TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes

Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5948-5949 i
5951.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6380-6381.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6614/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 7038/06, del Grup Parlamentari Socialista i
7181/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5361 i
5363.

Preguntes
RGE núm. 722/06, relativa a índex d’evolució del mercat

laboral, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160-4161.
RGE núm. 1548/06, relativa a funcionament del projecte de

centres ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4316.

RGE núm. 3076/06, relativa a reunió sectorial sobre la Llei
de dependència, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4547.

RGE núm. 3470/06, relativa a estat de les residències
geriàtriques i especialitzades que du a terme la Conselleria de
Presidència i Esports, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4649.

RGE núm. 8563/06, relativa a beneficiaris del Pla Europa
per millorar les aptituds en idiomes europeus, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5735.

RGE núm. 8869/06, relativa a mostra de la cultura popular
a les Pitiüses, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5824 i 5825.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6347-6348, 6383-6385, 6388-6389 i
6393.

InterpelAlacions
RGE núm. 7605/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en mat`ria d'agricultura, DS núm. 85
(21 de març), pàg. 4369-4370 i 4374-4375.

RGE núm. 6035/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5747-5748.

RGE núm. 6067/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’agricultura, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5243-
5244 i 5248-5249.

RGE núm. 7936/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
mat`ria d’agricultura, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6143-6145 i 6148-6149.

Mocions
RGE núm. 2517/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’ajudes agràries, DS núm. 87 (4 d’abril),
pàg. 4477-4478 i 4481.

RGE núm. 6846/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques agrícoles del Govern de les Illes Balears,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5416-5418 i 5420-5421.

RGE núm. 8739/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5839-5841.

Preguntes
RGE núm. 725/06, relativa a macroprojectes de carreteres,

DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4164 i 4165.
RGE núm. 2411/06, relativa a obres a les carreteres

d'Eivissa, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4414 i 4415.
RGE núm. 6057/06, relativa a decret per a la liquidació de

les cambres agràries, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5233.
RGE núm. 6863/06, relativa a contractació de places en el

FOGAIBA, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5397 i 5398.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4640/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa publicació de l’Índex de Desenvolupament Humà, DS
núm. 92 (16 de maig), pàg. 4720–4721 i 4723.

Compareixences
De la consellera d’Agricultura i Pesca, sobre el compliment

de la Moció RGE núm. 6061/04, relativa a Pla de viabilitat del
sector lleter, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4349-4350 i 4352-
4353.

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

Projectes de llei
RGE núm. 6846/05, balear de caça i pesca fluvial, DS núm.

87 (4 d’abril), pàg. 4485 i 4490-4491.
RGE núm. 1019/06, de creació del Consorci de Transports

de Mallorca, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4868-4869, 4874 i
4877.

RGE núm. 2872/06, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, DS
núm. 104 (5 de setembre), pàg. 5280-5281 i 5284-5285.

RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca,
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6176-6178 i 6183-6184.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6247-6249, 6253, 6257, 6289-6291,
6296-6297, 6305, 6311-6312, 6330-6331, 6336-6337, 6343 i
6346-6347.
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Proposicions de llei
RGE núm. 7925/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, d’avaluacions per a la protecció del medi ambient
a les Illes Balears, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4151.

RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de
mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5769-5770.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8370/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de
caça i pesca fluvial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4230-
4231.

RGE núm. 4838/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
al Projecte de llei RGE núm. 2874/06, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5066-5067.

RGE núm. 6320/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds al Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de
setembre), pàg. 5374-5375.

Debat de política general
DS núm. 111 (27, 28 i 29 de setembre), pàg. 5545-5546 i

5584-5585.

InterpelAlacions
RGE núm. 6764/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4258-4259.

RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d’aigües subterrànies, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4331.

RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’habitatge, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4814-4815.

RGE núm. 5292/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
96 (13 de juny), pàg. 4912.

RGE núm. 7796/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5832.

RGE núm. 7932/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de depuradores, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg.
5887-5888.

RGE núm. 7933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’habitatge, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5926.

Mocions
RGE núm. 1487/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4346-4347.

RGE núm. 2328/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'aigües subterrànies, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4433-4434.

RGE núm. 4147/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de cohesió territorial de
les Illes Balears, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4821.

RGE núm. 9061/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5937.

RGE núm. 9186/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a depuradores, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6055-6056.

RGE núm. 9276/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, DS núm.
120 (28 de novembre), pàg. 6063-6064.

Preguntes
RGE núm. 445/06, relativa a obres del soterrament de les

vies del tren, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4133 i 4134.
RGE núm. 1334/06, relativa a autopistes d’Eivissa, DS

núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4248.
RGE núm. 3458/06, relativa a segell de qualitat turística,

DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4647 i 4648.
RGE núm. 3855/06, relativa a soterrament de les vies del

tren al seu pas per Manacor, DS núm. 93(23 de maig), pàg.
4744.

RGE núm. 8054/06, relativa a ses Covetes, DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5436 i 5437.

RGE núm. 8557/06, relativa a recinte firal de Manacor, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5736 i 5737.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4517/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió, costs i ingressos de la Targeta Verda, DS núm.
80 (14 de febrer), pàg. 4195.

RGE núm. 4610/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a embarassos no desitjats, DS núm. 90 (2 de maig),
pàg. 4629-4630.

RGE núm. 4640/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa publicació de l’Índex de Desenvolupament Humà, DS
núm. 92 (16 de maig), pàg. 4721–4722.

RGE núm. 5190/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del PORN del parc natural de Llevant,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5709-5710.

RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a reprovació de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5725-5726.

RGE núm. 1242/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4444-4445.

RGE núm. 7121/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d’arrendaments urbans, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4832.

RGE núm. 4584/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de la possible ampliació de la xarxa de parcs nacionals
a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4987-4988 i
4995.

RGE núm. 6068/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a port d’es Viver, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg.
5253-5254.
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RGE núm. 6206/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d’una comissió no permanent d’investigació
per analitzar la contractació i el nomenament de funcionaris i
treballadors de la Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 106
(5 de setembre), pàg. 5327-5328.

RGE núm. 6325/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del termini de la Hipoteca Jove, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5810-5811.

VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2872/06, d’avaluacions d’impacte ambiental i

avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, DS
núm. 104 (5 de setembre), pàg. 5282-5283 i 5285-5286.

RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local de les Illes
Balears, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6103-
6104, 6106 i 6107.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6300-6301, 6305 i 6312-6314.

Proposicions de llei
RGE núm. 7925/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, d’avaluacions per a la protecció del medi ambient
a les Illes Balears, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4152-4153
i 4154.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 4838/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,

al Projecte de llei RGE núm. 2874/06, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5067-5068 i 5069.

RGE núm. 4839/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local
de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5117-5118.

RGE núm. 6320/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds al Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de
setembre), pàg. 5371-5373 i 5374.

InterpelAlacions
RGE núm. 7796/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5834-5835.

RGE núm. 7932/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de depuradores, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg.
5888-5889.

Mocions
RGE núm. 2328/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria d'aigües subterrànies, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4434-4435.

RGE núm. 9061/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5938-5940.

RGE núm. 9186/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a depuradores, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6056-6058.

Preguntes 
RGE núm. 1009/06, relativa a cria en captivitat de la

milana, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4202.
RGE núm. 1465/06, relativa a repercussió de la nova

estratègia balear de prevenció i gestió de residus perillosos, DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4280.

RGE núm. 1550/06, relativa a situació de les dessaladores
que ha de construir el Ministeri de Medi Ambient, DS núm. 84
(14 de març), pàg. 4319-4320.

RGE núm. 2222/06, relativa a ampliació del centre de salut
de Canal Salat a Ciutadella, DS núm. 85 (21 de març), pàg.
4366.

RGE núm. 3472/06, relativa a promoció d’un parc per a la
producció d’energia solar fotovoltaica a Ciutadella, DS núm.
91 (9 de maig), pàg. 4652.

RGE núm. 4591/06, relativa a oferta de sòl per a usos
industrials a Menorca, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4805.

RGE núm. 8663/06, relativa a màster universitari en
direcció d'empreses, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5785.

RGE núm. 8665/06, relativa a compliment dels objectius
fixats per la Conselleria de Medi Ambient en relació amb els
incendis forestals, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5787-
5788.

RGE núm. 9156/06, relativa a noves infraestructures
portuàries a Ciutadella, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5915-5916.

RGE núm. 10429/06, relativa a incendi a la fàbrica Denix,
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6082 i 6083.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4584/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de la possible ampliació de la xarxa de parcs nacionals
a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4986-4987 i
4997-4998.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA,
MARGALIDA MONER I TUGORES

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6385-6386 i 6389-6390.

InterpelAlacions
RGE núm. 7605/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en mat`ria d'agricultura, DS núm. 85
(21 de març), pàg. 4370-4372 i 4375-4376.

RGE núm. 6067/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’agricultura, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5244-
5246 i 5249-5251.

RGE núm. 6035/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l’agricultura i la ramaderia, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5745-5747 i 5750-5752.

RGE núm. 7936/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en



54 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2006 

 

mat`ria d’agricultura, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6145-6146 i 6149-6150.

Preguntes
RGE núm. 720/06, relativa a actuacions en relació amb el

sector lacti, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160.
RGE núm. 1330/06, relativa a agrorutes del bon gust, DS

núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4244-4245.
RGE núm. 3073/06, relativa a conclusions derivades del

Congrés europeu sobre l’agricultura i la ramaderia a les zones
insulars i perifèriques celebrat a Palma, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4546-4547.

RGE núm. 3684/06, relativa a beneficis del programa Pro-
Alfa 2006, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4702.

RGE núm. 5158/06, relativa a invasió de grumers, DS núm.
95 (6 de juny), pàg. 4838 i 4839.

RGE núm. 5157/06, relativa a escull artificial a les costes
de Santanyí, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4841.

RGE núm. 6057/06, relativa a decret per a la liquidació de
les cambres agràries, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5233.

RGE núm. 6204/06, relativa a qualitat de la sobrassada de
les Illes Balears, DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5314.

RGE núm. 6863/06, relativa a contractació de places en el
FOGAIBA, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5398.

RGE núm. 6870/06, relativa a invasió de grumers, DS núm.
109 (13 de setembre), pàg. 5405 i 5406.

RGE núm. 8866/06, relativa a regulació del busseig
professional, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5824.

RGE núm. 9157/06, relativa a promoció del consum de
sobrassada a Mallorca, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5917.

Compareixences
Sobre el compliment de la Moció RGE núm. 6061/04,

relativa a Pla de viabilitat del sector lleter, DS núm. 84 (14 de
març), pàg. 4351-4352 i 4353-4354.

CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,
JOSEP JUAN I CARDONA

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6398-6401 i 6403-6405.

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

Formentera, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4575-4576 i 4577.

InterpelAlacions
RGE núm. 8063/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria industrial, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4556-4558 i 4561-4562.

RGE núm. 7935/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de desindustrialització de les Illes Balears, DS núm.
121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6088-6090 i 6093-6094.

Preguntes
RGE núm. 1333/06, relativa a eficiència energètica i

contaminació lumínica a l’illa de Formentera, DS núm. 82 (28
de febrer), pàg. 4245.

RGE núm. 1332/06, relativa a ajudes per a inversions en
matèria d’instalAlacions d’energies renovables, DS núm. 82 (28
de febrer), pàg. 4251.

RGE núm. 1462/06, relativa a aportació econòmica a
Yanko, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4274 i 4275.

RGE núm. 3083/06, relativa a aval concedit a l’empresa
Yanko, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4550 i 4551.

RGE núm. 3300/06, relativa a nivell de colAlaboració entre
la Conselleria de Comerç i l’IDAE, DS núm. 90 (2 de maig),
pàg. 4606-4607.

RGE núm. 3321/06, relativa a recinte firal de Palma, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4610.

RGE núm. 3472/06, relativa a promoció d’un parc per a la
producció d’energia solar fotovoltaica a Ciutadella, DS núm.
91 (9 de maig), pàg. 4652.

RGE núm. 4591/06, relativa a oferta de sòl per a usos
industrials a Menorca, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4806.

RGE núm. 5155/06, relativa a campanya d'adquisició
d'electrodomèstics eficients, DS núm. 95 (6 de juny), pàg.
4840.

RGE núm. 5156/06, relativa a projecte d'eficiència
energètica a l'enllumenat públic d'Eivissa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4839.

RGE núm. 5960/06, relativa a l’empresa Yanko, DS núm.
100 (11 de juliol), pàg. 5142 i 5143.

RGE núm. 6196/06, relativa a I Fira Eròtica (IV), DS núm.
106 (5 de setembre), pàg. 5306 i 5307.

RGE núm. 6866/06, relativa a apagada elèctrica a Eivissa,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5401 i 5402.

RGE núm. 8557/06, relativa a recinte firal de Manacor, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5737.

RGE núm. 8660/06, relativa a mesures per fomentar la
modernització del sector del comerç, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5782-5783.

RGE núm. 8663/06, relativa a màster universitari en
direcció d'empreses, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5785.

RGE núm. 9153/06, relativa a terrenys públics per a
instalAlacions d’energia fotovoltaica, DS núm. 120 (28 de
novembre), pàg. 6034 i 6035.

RGE núm. 10305/06, relativa a projecte de la central
elèctrica devora la UIB, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg.
6036.

RGE núm. 10429/06, relativa a incendi a la fàbrica Denix,
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6083.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost sobre

successions i donacions, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6107-6109.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6280-6282 i 6284-6285.
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Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3732/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 3757/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l’impost
sobre successions i donacions, DS núm. 97 (27 de juny), pàg.
5047-5050 i 5052-5053.

RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9114/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9224/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007, DS
núm. 119 (21 de novembre), pàg. 5966-5975, 5982-5987 i
5991-5998.

RGE núm. 9206/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, 9113/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9225/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 8954/06, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 119 (21 de novembre), pàg. 6017-
6020 i 6024-6026.

InterpelAlacions
RGE núm. 5362/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a model econòmic, DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4169-4171 i 4175-4176.

RGE núm. 5607/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política d'endeutament del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4214-4216 i
4219-4220.

RGE núm. 3496/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’R+I+D, DS núm. 110 (19 de
setembre), pàg. 5440-5442 i 5445-5447.

Preguntes
RGE núm. 1028/06, relativa a terrenys en el Parc Bit, DS

núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4208 i 4209.
RGE núm. 1013/06, relativa a conveni de colAlaboració

entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i l'Institut
de Crèdit Oficial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4210 i 4211.

RGE núm. 1017/06, relativa a procés electoral de Sa
Nostra, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4211 i 4212.

RGE núm. 1334/06, relativa a autopistes d’Eivissa, DS
núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4248 i 4249.

RGE núm. 1329/06, relativa a centre d’investigacions
turístiques, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4252.

RGE núm. 1463/06, relativa a informe Hispalink (I), DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4276 i 4277.

RGE núm. 1464/06, relativa a informe Hispalink (II), DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4277 i 4278.

RGE núm. 1465/06, relativa a informe Hispalink (III), DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4279.

RGE núm. 1556/06, relativa a despeses de l’autovia Inca-
Manacor, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4320 i 4321.

RGE núm. 2870/06, relativa a novetats a la web del
Govern, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4506-4507.

RGE núm. 3081/06, relativa a aplicació de l’”autotaxa”, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4552 i 4553.

RGE núm. 3857/06, relativa a terrenys de l’hospital de Son
Espases, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4739 i 4740.

RGE núm. 3850/06, relativa a novetats a la Fira de la
Ciència, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4746.

RGE núm. 3853/06, relativa a renda àgil, DS núm. 93(23 de
maig), pàg. 4747.

RGE núm. 3854/06, relativa a campionat mundial de futbol
gratuït, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4747 i 4748.

RGE núm. 5152/06, relativa a potenciació de les noves
tecnologies i la innovació a les petites i mitjanes empreses, DS
núm. 95 (6 de juny), pàg. 4845-4846.

RGE núm. 5153/06, relativa a distribució dels fons
europeus realitzada pel Govern de l'Estat quant a les Illes
Balears, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4846.

RGE núm. 5464/06, relativa a Plan Avanza, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4899.

RGE núm. 5468/06, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4900.

RGE núm. 6197/06, relativa a creixement econòmic de les
Illes Balears, DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5308 i 5309.

RGE núm. 6199/06, relativa a resultat pressupostari de
l’exercici 2004, DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5310 i
5311.

RGE núm. 6200/06, relativa a expedients de contractació,
DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5311 i 5312.

RGE núm. 8037/06, relativa a entrada en vigor de les
disposicions de la Llei de modificació de l’impost de
successions i donacions, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg.
5428-5429.

RGE núm. 8273/06, relativa a descompte aeri, DS núm. 112
(3 d’octubre), pàg. 5603.

RGE núm. 8439/06, relativa a tractament de la nostra
comunitat als projectes de pressuposts generals de l’Estat del
2007, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5683.

RGE núm. 8444/06, relativa a respecte dels compromisos
en relació amb inversions a les nostres illes, DS núm. 113 (10
d’octubre), pàg. 5683-5684.

RGE núm. 8874/06, relativa a Pla d’equilibri econòmic i
financer (I), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5870 i 5871.

RGE núm. 8875/06, relativa a Pla d’equilibri econòmic i
financer (II), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5871 i 5872.

RGE núm. 9053/06, relativa a característiques del Portal de
Tributs, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5881.

RGE núm. 9054/06, relativa a inversions de l’Estat a la
comunitat autònoma, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5880.

RGE núm. 10311/06, relativa a sistema de recerca,
desenvolupament i innovació, DS núm. 120 (28 de novembre),
pàg. 6043.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, FRANCESC
JESÚS FIOL I AMENGUAL

Projectes de llei
RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanents de

persones adultes de les Illes Balears, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4383-4384.

RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5659-5660.

RGE núm. 5771/06, del Sistema bibliotecari de les Illes
Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5941-5942.
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RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6360-6362 i 6367-6368.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 5470/06, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,

5650/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i
5686/06, del Grup Parlamentari Socialista , al Projecte de llei
RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5093-5096 i 5098-
5100.

RGE núm. 6614/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 7038/06, del Grup Parlamentari Socialista i
7181/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de setembre), pàg. 5355-
5357 i 5359-5360.

InterpelAlacions
RGE núm. 1/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general de l’ensenyament públic a les Illes Balears,
DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4468-4470 i 4475-4476.

RGE núm. 2880/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4850-4852 i 4856-4857.

RGE núm. 3693/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’infraestructures educatives, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5607-5609 i 5614-5615.

RGE núm. 5162/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg.
5690-5692 i 5696-5698.

Preguntes
RGE núm. 426/06, relativa a mesures per tal de reduir el

nombre d’interins als centres docents, DS núm. 79 (7 de
febrer), pàg. 4126-4127.

RGE núm. 433/06, relativa a manifestació d’estudiants
davant el Consell d’Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (7 de
febrer), pàg. 4130-4131.

RGE núm. 437/06, relativa a mesures enfront de la situació
del colAlegi públic de Santa Isabel, DS núm. 79 (7 de febrer),
pàg. 4131 i 4132.

RGE núm. 724/06, relativa a expedients incoats a dos
instituts d’Eivissa, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4163 i
4164.

RGE núm. 1014/06, relativa a concertació de places de
batxillerat, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4204 i 4205.

RGE núm. 1018/06, relativa a centres concertats, DS núm.
81 (21 de febrer), pàg. 4205 i 4206.

RGE núm. 1015/06, relativa a inversions en educació, DS
núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4206 i 4207.

RGE núm. 1007/06, relativa a delegada de la Conselleria
d'Educació a les Pitiüses, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg.
4207.

RGE núm. 1552/06, relativa a centre de primària de Sant
Rafel, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4317 i 4318.

RGE núm. 2233/06, relativa a inversions en educació
pública, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4365 i 4366.

RGE núm. 2412/06, relativa a deutes amb els centres
educatius públics, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4420.

RGE núm. 2553/06, relativa a afavorir la lliure elecció de
centre, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4459.

RGE núm. 2554/06, relativa a projecte educatiu, DS núm.
87 (4 d’abril), pàg. 4460.

RGE núm. 2845/06, relativa a modificació del Decret de
“trilingüisme”, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4500 i 4501.

RGE núm. 3079/06, relativa a llengües estrangeres als
centres de les nostres illes, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4545
i 4546.

RGE núm. 3298/06, relativa a aprovació de la reforma de
l’Estatut de Catalunya en relació amb l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4605.

RGE núm. 3849/06, relativa a foment de les llengües
estrangeres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4745.

RGE núm. 3851/06, relativa a campanya per una
alimentació sana, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4748-4749.

RGE núm. 5154/06, relativa a inversió del Govern de les
Illes Balears en matèria d'infraestructures educatives a
Menorca, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4840.

RGE núm. 5159/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(I), DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4841 i 4842.

RGE núm. 5160/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(II), DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4842 i 4843.

RGE núm. 5161/06, relativa a pèrdua de qualitat educativa
(III), DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4843 i 4844.

RGE núm. 5465/06, relativa a valoració del conseller
d’Educació i Cultura sobre el procés d’escolarització 2006-
2007, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4897.

RGE núm. 5466/06, relativa a formació a distància, DS
núm. 96 (13 de juny), pàg. 4896.

RGE núm. 6062/06, relativa a Pla per a la convivència
escolar (I), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5238.

RGE núm. 6063/06, relativa a Pla per a la convivència
escolar (II), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5238 i 5239.

RGE núm. 8035/06, relativa a incorporació de noves
infraestructures educatives en el curs que acaba de començar,
DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5427.

RGE núm. 8036/06, relativa a mesures de la Conselleria
d’Educació i Cultura per tal de reduir el nombre d’interins, DS
núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5428.

RGE núm. 8270/06, relativa a accions per a alumnes amb
necessitats educatives especials dutes a terme a Menorca, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5602.

RGE núm. 8445/06, relativa a colAlegis públics a Llucmajor,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5685 i 5686.

RGE núm. 8869/06, relativa a mostra de la cultura popular
a les Pitiüses, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5824 i 5825.

RGE núm. 8873/06, relativa a Consell Social de la llengua
catalana, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5821 i 5822.

RGE núm. 8868/06, relativa a posada en marxa d’un
sistema de centres de professorat en pràctiques, DS núm. 116
(31 d’octubre), pàg. 5826-5827.

RGE núm. 9048/06, relativa a “red de opinadores”, DS
núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5882 i 5883.

RGE núm. 10427/06, relativa a novetats en el curs 2006-
2007 al Conservatori Superior de Música i Dansa, DS núm. 121
(5 de desembre del 2006), pàg. 6085-6086.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5163-5164 i 5167-5168.

Compareixences
Per tal de retre compte del compliment de la Proposició no

de llei RGE núm. 2386/03, relativa a escolarització equitativa
de l’alumnat d’origen estrangers entre els centres públics i els
concertats, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4144-4146 i 4147-
4148.

CONSELLERA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ,
ENCARNACIÓN JUANA PASTOR I SÁNCHEZ

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6451-6453 i 6455-6456.

InterpelAlacions
RGE núm. 1466/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general d’immigració i cooperació, DS núm.
90 (2 de maig), pàg. 4615-4616 i 4619-4620.

Preguntes
RGE núm. 1011/06, relativa a inundacions recents al

Sàhara, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4209 i 4210.
RGE núm. 1551/06, relativa a criteris de repartiment entre

les comunitats autònomes dels fons destinats als immigrants,
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4322.

RGE núm. 2230/06, relativa a aportació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a la Direcció General
d'Immigració, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4359.

RGE núm. 2231/06, relativa a actuacions envers els
immigrants, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4361 i 4362.

RGE núm. 2567/06, relativa a projectes de cooperació amb
associacions d’Argentina i Uruguai per a adequació i
construcció de piscines, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4457.

RGE núm. 2850/06, relativa a relació del president d’AFA
amb la Conselleria d’Immigració, DS núm. 88 (11 d’abril),
pàg. 4498 i 4499.

RGE núm. 2868/06, relativa a projecte “Aprendre a viure
des de la interculturalitat”, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4507.

RGE núm. 3074/06, relativa a avantatges d’empadronar-se
al seu ajuntament per a la població immigrant, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4548.

RGE núm. 3461/06, relativa a millora de la qualitat de feina
dels immigrants, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4644.

RGE núm. 3462/06, relativa a polítiques d’immigració, DS
núm. 91 (9 de maig), pàg. 4642 i 4643.

RGE núm. 3463/06, relativa a repartiment equitatiu de
l’alumnat immigrant, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4645 i
4646.

RGE núm. 3464/06, relativa a viatge de la consellera
d’Immigració a Bones Aires, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4646 i 4647.

RGE núm. 3690/06, relativa a immigrants en situació
ilAlegal, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4700 i 4701.

RGE núm. 8268/06, relativa a posada en funcionament de
les aules d’estiu per a l’aprenentatge de llengües per a
immigrants, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5598.

RGE núm. 9046/06, relativa a Consolat argentí a les Illes
Balears (I), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5875 i 5876.

RGE núm. 9047/06, relativa a Consolat argentí a les Illes
Balears (II), DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5876 i 5877.

RGE núm. 9049/06, relativa a actuacions en el marc del
conveni signat entre la Fundació Reial Mallorca i la Conselleria
d’Immigració i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears,
DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5878-5879.

RGE núm. 9051/06, relativa a objectius del conveni entre
la Conselleria d’Immigració i Cooperació i la Universitat de les
Illes Balears, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5878.

RGE núm. 10297/06, relativa a inversions en golf (I), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6038.

CONSELLER D’INTERIOR, JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ I BARBERÁ

Projectes de llei
RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de llicències

integrades d’activitat de les Illes Balears, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5638-5639.

RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local de les Illes
Balears, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6094-
6096.

RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca,
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6172-6173.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6319-6320 i 6321-6322.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3924/06, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitats a les Illes Balears, DS núm. 97
(27 de juny), pàg. 5014-5017 i 5018-5019.

RGE núm. 3970/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l’administració de la comunitat autònoma les Illes Balears, DS
núm. 97 (27 de juny), pàg. 5025-5026 i 5027.

RGE núm. 3986/06, del Grup Parlamentari Socialista,
4054/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de la funció pública de la
comunitat autònoma les Illes Balears, DS núm. 97 (27 de juny),
pàg. 5034-5036 i 5038-5039.

RGE núm. 4839/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local
de les Illes Balears, DS núm. 99 (11 de juliol), pàg. 5112-5115
i 5116-5117.

RGE núm. 5829/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de
Mallorca, DS núm. 102 (18 de juliol), pàg. 5188-5192 i  5194-
5196.
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InterpelAlacions
RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria de funció pública, DS
núm. 86 (28 de març), pàg. 4425-4427 i 4430-4431.

RGE núm. 6205/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els valors que han de primar en la gestió i el funcionament de
les institucions públiques de les Illes Balears, DS núm. 106 (5
de setembre), pàg. 5317-5319 i 5324-5326.

Mocions
RGE núm. 7992/06, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió de diners públics a l’àmbit de les Illes Balears,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5617-5619 i 5620-5621.

Preguntes
RGE núm. 718/06, relativa a previsions sobre elaboració i

tramitació d’una llei d’espectacles, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4160.

RGE núm. 719/06, relativa a accions formatives de l’Escola
Balear d’Administració Pública (EBAP), DS núm. 80 (14 de
febrer), pàg. 4166 i 4167.

RGE núm. 1554/06, relativa a recollida de firmes, DS núm.
84 (14 de març), pàg. 4323 i 4324.

RGE núm. 2404/06, relativa a mesures de seguretat a les
dependències de l'administració de Justícia, DS núm. 86 (28 de
març), pàg. 4418.

RGE núm. 2569/06, relativa a previsions del
desenvolupament del projecte d’escola de policia a Ciutadella
de Menorca, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4456.

RGE núm. 3078/06, relativa a dotació de policia turística
per a la propera temporada turística, DS núm. 89 (25 d’abril),
pàg. 4550.

RGE núm. 3082/06, relativa a fons públics per a activitats
privades, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4553 i 4554.

RGE núm. 3468/06, relativa a actuacions de la Conselleria
d’Interior en matèria de formació contínua i coordinació de
policies locals, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4651-4652.

RGE núm. 3852/06, relativa a nou portal del funcionari, DS
núm. 93(23 de maig), pàg. 4746.

RGE núm. 8265/06, relativa a seguretat a les platges, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5596.

RGE núm. 8274/06, relativa a contractacions ilAlegals, DS
núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5604 i 5605.

RGE núm. 8662/06, relativa a conveni de colAlaboració
entre l'EBAP i l'Institut Europeu d'Administració Pública de
Maastricht, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5783.

RGE núm. 8661/06, relativa a índex de criminalitat publicat
pel Ministeri d'Interior, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5785.

RGE núm. 9164/06, relativa a iniciativa legislativa de lluita
contra la corrupció, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5918
i 5919.

RGE núm. 10306/06, relativa a augment del nivell de
formació de les policies locals, DS núm. 120 (28 de
novembre), pàg. 6036-6037.

RGE núm. 10307/06, relativa a primer curs de graduat en
seguretat i ciències policials, DS núm. 120 (28 de novembre),
pàg. 6037.

RGE núm. 10418/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(III), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6079 i 6080.

RGE núm. 10552/06, relativa a operació Voramar (I), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6135-6136.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, JAUME FONT I
BARCELÓ

Projectes de llei
RGE núm. 6846/05, balear de caça i pesca fluvial, DS núm.

87 (4 d’abril), pàg. 4481-4482.
RGE núm. 2872/06, d’avaluacions d’impacte ambiental i

avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, DS
núm. 104 (5 de setembre), pàg. 5275-5278.

RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6269, 6292-6295, 6298-6300, 6303 i
6304.

Proposicions de llei
RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de

mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5761-5765.

RGE núm. 7458/06, del Consell Insular de Mallorca,
relativa al protecció del paisatge de les Illes Balears, debat de
presa en consideració, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5855-
5858.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 8370/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, balear de
caça i pesca fluvial, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4222-4224
i 4225-4226.

RGE núm. 4838/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
al Projecte de llei RGE núm. 2874/06, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, DS núm. 98 (4 de juliol), pàg. 5060-5064 i 5065.

RGE núm. 6320/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds al Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, DS núm. 107 (13 de
setembre), pàg. 5365-5369 i 5370-5371.

InterpelAlacions
RGE núm. 7606/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en matèria d’aigües subterrànies, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4326-4329 i 4332-4334.

RGE núm. 7796/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a depuradores de l’Agència Balear de
l’Aigua, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5830-5832 i 5836-
5837.

RGE núm. 7932/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de depuradores, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg.
5885-5886 i 5890-5892.

Preguntes
RGE núm. 1009/06, relativa a cria en captivitat de la

milana, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4202-4203.
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RGE núm. 1465/06, relativa a repercussió de la nova
estratègia balear de prevenció i gestió de residus perillosos, DS
núm. 83 (7 de març), pàg. 4280.

RGE núm. 1474/06, relativa a restauració forestal de la
Serra de Morna d'Eivissa, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4281.

RGE núm. 1548/06, relativa a funcionament del projecte de
centres ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient, DS
núm. 84 (14 de març), pàg. 4316.

RGE núm. 1549/06, relativa a tasques per a la prevenció
d’incendis durant el 2006, DS núm. 84 (14 de març), pàg.
4316-4317.

RGE núm. 1550/06, relativa a situació de les dessaladores
que ha de construir el Ministeri de Medi Ambient, DS núm. 84
(14 de març), pàg. 4320.

RGE núm. 2847/06, relativa a incompliment de la Directiva
91/271/CEE, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4505 i 4506.

RGE núm. 3297/06, relativa a compra de les finques sa
Canova i es Canons, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4606.

RGE núm. 3301/06, relativa a objectius que es pensen
assolir amb el projecte de recuperació i restauració de savinars
i d’àrea recreativa de Cap de Barbaria, DS núm. 90 (2 de
maig), pàg. 4605-4606.

RGE núm. 3305/06, relativa a eliminació de residus
perillosos, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4602 i 4603.

RGE núm. 3306/06, relativa a complicitat en delictes
ambientals dels ajuntaments d’Eivissa, DS núm. 90 (2 de
maig), pàg. 4608 i 4609.

RGE núm. 4589/06, relativa a abocaments ilAlegals de
residus sanitaris, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4804 i 4805.

RGE núm. 5462/06, relativa a parcs naturals, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4898.

RGE núm. 5955/06, relativa a residus hospitalaris (II), DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5139.

RGE núm. 6863/06, relativa a vessaments a l’illa d’Eivissa,
DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5399.

RGE núm. 8054/06, relativa a ses Covetes, DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5436 i 5437.

RGE núm. 8264/06, relativa a actuacions concretes a causa
del canvi climàtic, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5595 i
5596.

RGE núm. 8272/06, relativa a neteja dels terrenys a Son
Anglada, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5599 i 5600.

RGE núm. 8665/06, relativa a compliment dels objectius
fixats per la Conselleria de Medi Ambient en relació amb els
incendis forestals, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5787-
5788.

RGE núm. 8666/06, relativa a decisions en matèria
territorial, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5786 i 5787.

RGE núm. 9043/06, relativa a zones ANEI i ARIP del
PORN de la Serra de Tramuntana, DS núm. 117 (7 de
novembre), pàg. 5879 i 5880.

RGE núm. 10424/06, relativa a inversió en matèria de
depuració a Eivissa i Formentera, DS núm. 121 (5 de desembre
del 2006), pàg. 6081.

RGE núm. 10426/06, relativa a projecte Pluvials d’Alaior,
DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6084 i 6085.

RGE núm. 10547/06, relativa a posada en funcionament
d’un forn incinerador per a residus agraris i d’escorxadors a
Menorca, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6142.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5190/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació del PORN del parc natural de Llevant,
DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5705-5706 i 5707-5708.

RGE núm. 4584/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de la possible ampliació de la xarxa de parcs nacionals
a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4992-4993 i
4996-4997.

CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS, MARGALIDA ISABEL CABRER I
GONZÁLEZ

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6333-6335 i 6339-6340.

InterpelAlacions
RGE núm. 6764/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a intermodalitat en el transport a les nostres illes, DS
núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4255-4256 i 4261-4262.

RGE núm. 2415/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa política general de cohesió territorial a les Illes Balears,
DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4707–4708 i 4712-4713.

RGE núm. 2551/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament dels projectes
de carreteres, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4750-4753 i 4757-
4758.

RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’habitatge, DS núm. 94 (30 de
maig), pàg. 4812-4814 i 4817-4818.

RGE núm. 7933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d’habitatge, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5923-5925 i 5929-5930.

RGE núm. 7934/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria de control i seguiment de les obres de les noves
autovies en construcció i de les irregularitats comeses en la
seva execució, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6046-6047
i 6051-6052.

Preguntes
RGE núm. 438/06, relativa a seguretat de les persones sobre

l’interès polític, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4132 i 4133.
RGE núm. 445/06, relativa a obres del soterrament de les

vies del tren, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4133 i 4134.
RGE núm. 723/06, relativa a procés expropiatori a Eivissa,

DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4161, 41652 i 4163.
RGE núm. 725/06, relativa a macroprojectes de carreteres,

DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4164 i 4165.
RGE núm. 1010/06, relativa a previsions de la Hipoteca

Jove, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4203.
RGE núm. 1324/06, relativa a noves línies de tren a

Mallorca, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4242 i 4243.



60 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2006 

 

RGE núm. 1328/06, relativa a incidències que es poden
donar en el transport aeri entre illes, DS núm. 82 (28 de febrer),
pàg. 4244.

RGE núm. 1317/06, relativa a execució d’obres a Eivissa,
DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4246 i 4247.

RGE núm. 1318/06, relativa a renegociació dels projectes
d’autovies a executar a Eivissa, DS núm. 82 (28 de febrer),
pàg. 4247 i 4248.

RGE núm. 1545/06, relativa a nous ports esportius o
ampliacions, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4315 i 4316.

RGE núm. 1553/06, relativa a túnel de Sant Rafel a Eivissa,
DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4318 i 4319.

RGE núm. 2411/06, relativa a obres a les carreteres
d'Eivissa, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4415.

RGE núm. 2552/06, relativa a autorització judicial per a
ocupació de finques, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4458.

RGE núm. 2848/06, relativa a imputació pre presumpta
falsedat documental en els expedients expropiatoris a les
autovies d’Eivissa, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4501 i 4502.

RGE núm. 2849/06, relativa a responsabilitats polítiques en
relació amb els projectes d’autovies a Eivissa, DS núm. 88 (11
d’abril), pàg. 4503 i 4504.

RGE núm. 2871/06, relativa a supressió del vol Eivissa-
Madrid a primera hora del matí, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg.
4499-4500.

RGE núm. 3080/06, relativa a planta asfàltica a Monte
Cristo, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4549-4550.

RGE núm. 3302/06, relativa a accés dels joves a
l’habitatge, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4609.

RGE núm. 3460/06, relativa a alta sinistralitat a les
carreteres, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4650 i 4651.

RGE núm. 3680/06, relativa a sanció a la concessionària de
les obres de l’autovia de l’aeroport d’Eivissa, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4702 i 4703.

RGE núm. 3686/06, relativa a postura del director general
de Trànsit en relació amb la seguretat viària, DS núm. 92 (16
de maig), pàg. 4699.

RGE núm. 3855/06, relativa a soterrament de les vies del
tren al seu pas per Manacor, DS núm. 93(23 de maig), pàg.
4744 i 4745.

RGE núm. 5951/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (I), DS núm. 100 (11
de juliol), pàg. 5133 i 5134.

RGE núm. 5952/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II), DS núm. 100 (11
de juliol), pàg. 5134 i 5135.

RGE núm. 5953/06, relativa a port esportiu a Es Viver, DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5135 i 5136.

RGE núm. 6064/06, relativa a model de carreteres, DS
núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5240.

RGE núm. 6065/06, relativa a planta de formigó i ciment,
DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5241 i 5242.

RGE núm. 6066/06, relativa a conveni per al manteniment
de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II), DS núm. 103 (18
de juliol), pàg. 5242 i 5243.

RGE núm. 6198/06, relativa a baranes de protecció, DS
núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5309 i 5310.

RGE núm. 6201/06, relativa a planta de formigó a Sant
Jordi (Eivissa), DS núm. 106 (5 de setembre), pàg. 5312 i
5313.

RGE núm. 6867/06, relativa a planta de formigó, DS núm.
109 (13 de setembre), pàg. 5402 i 5403.

RGE núm. 6869/06, relativa a prolongació de l’autovia MA
I, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5404 i 5405.

RGE núm. 8271/06, relativa a obres de les autovies a
Eivissa, DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5598 i 5599.

RGE núm. 8422/06, relativa a conveni de carreteres, DS
núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5686 i 5687.

RGE núm. 8558/06, relativa a entrada en funcionament del
Consorci de transports de Mallorca, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5736.

RGE núm. 8568/06, relativa a model de mobilitat, DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5735 i 5736.

RGE núm. 8569/06, relativa a protecció territorial, DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5742 i 5743.

RGE núm. 8659/06, relativa a carrils de l'autovia Eivissa-
aeroport, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5788 i 5789.

RGE núm. 8673/06, relativa a estació de Jacint Verdaguer,
DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5789 i 5790.

RGE núm. 8872/06, relativa a ampliació de Port Adriano,
DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5825 i 5826.

RGE núm. 9156/06, relativa a noves infraestructures
portuàries a Ciutadella, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5916.

RGE núm. 9161/06, relativa a nou sistema de detecció de
rissagues, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5916-5917.

RGE núm. 10405/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(II), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6076-6077
i 6078.

AlAlusions
En relació a la Pregunta RGE núm. 3856/06, relativa a

projecte d’hospital, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4737.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORT, MARIA
ROSA PUIG I OLIVER

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6433-6436 i 6439-6440.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1100/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, 1161/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1254/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut, DS
núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4585-4588 i 4591-4592.

RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei 385/06, per a la dona, DS núm. 93 (23 de
maig), pàg. 4769-4772 i 4775-4776.

RGE núm. 5262/06, del Grup Esquerra Unida i Els Verds,
5296/06, del Grup Parlamentari Socialista i 5393/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l’esport de les Illes Balears, DS núm. 98 (4
de juliol), pàg. 5076-5078 i 5081-5082.
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RGE núm. 6176/06, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l’atenció als drets dels
menors de les Illes Balears, DS núm. 104 (5 de setembre), pàg.
5267-5269 i 5270-5271.

InterpelAlacions
RGE núm. 5466/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sociosanitària, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4177-4179 i 4184-4185.

RGE núm. 2416/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d’escoletes laborals, DS núm. 91 (9
de maig), pàg. 4655-4657 i 4659-4661.

RGE núm. 3495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l’Institut de la Dona, DS núm. 96
(13 de juny), pàg. 4902-4904 i 4908-4909.

RGE núm. 6872/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5409-
5411 i 5414-5415.

Preguntes
RGE núm. 430/06, relativa a noves mesures en relació amb

l’abonament guarderia, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4129.
RGE núm. 717/06, relativa a participació a la segona edició

de la fira Futur Jove, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4159.
RGE núm. 2226/06, relativa a ajudes de la Conselleria de

Presidència i Esports als clubs d'alt nivell, DS núm. 85 (21 de
març), pàg. 4362-4363.

RGE núm. 2406/06, relativa a potenciació del programa
Alter, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4418-4419.

RGE núm. 3076/06, relativa a reunió sectorial sobre la Llei
de dependència, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4547.

RGE núm. 3075/06, relativa a conveni de creació d’una
càtedra d’estudis contra la violència de gènere, DS núm. 89 (25
d’abril), pàg. 4551-4552.

RGE núm. 3320/06, relativa a nou velòdrom de Palma, DS
núm. 90 (2 de maig), pàg. 4603 i 4604.

RGE núm. 3470/06, relativa a estat de les residències
geriàtriques i especialitzades que du a terme la Conselleria de
Presidència i Esports, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4649-
4650.

RGE núm. 3471/06, relativa a entitats que s’han presentat
a la convocatòria d’ajudes per a inversions en matèria de
discapacitat, DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4653.

RGE núm. 6058/06, relativa a associació de família de les
Illes Balears, DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5234.

RGE núm. 8038/06, relativa a casal per a les federacions
esportives, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5429.

RGE núm. 8039/06, relativa a posada en funcionament de
les oficines d’atenció a les víctimes del delicte, DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5429-5430.

RGE núm. 8269/06, relativa a entrada en funcionament de
l’alberg de sa Vinyeta a Ciutadella, DS núm. 112 (3 d’octubre),
pàg. 5601-5602.

RGE núm. 8670/06, relativa a objectius socials de la partida
G/313D01/48000/00, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5783
i 5784.

RGE núm. 8870/06, relativa a objectius de l’Oficina
d’emancipació, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5827 i 5828.

RGE núm. 8877/06, relativa a Fundació per a la promoció
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg.
5823.

RGE núm. 9158/06, relativa a avantatges de la posada en
funcionament de l’institut d’educació secundària al Poliesportiu
Príncipes de España, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5915.

RGE núm. 9159/06, relativa a reforma i ampliació del
centre socioeducatiu Es Pinaret, DS núm. 118 (14 de
novembre), pàg. 5918.

RGE núm. 9165/06, relativa a circuït de motociclisme a les
Illes Balears, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5920.

RGE núm. 10300/06, relativa a inversions en golf (IV), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6041 i 6042.

RGE núm. 10428/06, relativa a valoració de les
retransmissions d’IB3 dels esdeveniments esportius on
participen esportistes de les Illes Balears, DS núm. 121 (5 de
desembre del 2006), pàg. 6082.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA
CASTILLO I FERRER

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6263-6266 i 6269-6270.

InterpelAlacions
RGE núm. 18/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a la gestió de l’Hospital de Can Misses, DS
núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4509-4511 i 4514-4515.

RGE núm. 7424/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d'adjudicació de construcció d'infraestructures
sanitàries, DS núm. 115 (24 d'octubre), pàg. 5792-5794 i 5797-
5798.

Preguntes
RGE núm. 427/06, relativa a desenvolupament a les Illes

Balears de la Llei estatal de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4127.

RGE núm. 429/06, relativa a situació del banc de sang a les
Illes Balears, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4128.

RGE núm. 728/06, relativa a informe de la Comissió de
Medi Ambient sobre Son Espases, DS núm. 80 (14 de febrer),
pàg. 4167 i 4168.

RGE núm. 1331/06, relativa a centre de medicina
respiratòria avançada, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4250 i
4251.

RGE núm. 2221/06, relativa a Programa balear de sang del
cordó umbilical, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4363.

RGE núm. 2222/06, relativa a ampliació del centre de salut
de Canal Salat a Ciutadella, DS núm. 85 (21 de març), pàg.
4367.

RGE núm. 2407/06, relativa a conveni entre l’ib-salut i
l’associació Alba, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4456.

RGE núm. 2571/06, relativa a ús racional dels
medicaments, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4463.
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RGE núm. 3299/06, relativa a accions que es
desenvoluparan en el marc del conveni signat amb l’associació
ARA, DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4607.

RGE núm. 3685/06, relativa a posada en funcionament de
l’Hospital de Formentera, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4698-
4699.

RGE núm. 3848/06, relativa a criteris per a la construcció
de l’hospital de referència a Son Espases, DS núm. 93(23 de
maig), pàg. 4742.

RGE núm. 3856/06, relativa a projecte d’hospital, DS núm.
93(23 de maig), pàg. 4738 i 4739.

RGE núm. 3858/06, relativa a terrenys per a la ubicació de
l’hospital de referència, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4740 i
4741.

RGE núm. 4597/06, relativa a hospital de referència (I), DS
núm. 94 (30 de maig), pàg. 4798-4799.

RGE núm. 4598/06, relativa a hospital de referència (II),
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4800.

RGE núm. 4592/06, relativa a avantatges de l’anomenada
“e-recepta”, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4806.

RGE núm. 4596/06, relativa a servei de mamografia a Can
Misses, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4807 i 4808.

RGE núm. 5150/06, relativa a preus dels terrenys dels
hospitals de Formentera i de Son Espases, DS núm. 95 (6 de
juny), pàg. 4844 i 4845.

RGE núm. 5458/06, relativa a hospital de referència (I), DS
núm. 96 (13 de juny), pàg. 4891 i 4892.

RGE núm. 5459/06, relativa a hospital de referència (II),
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4892 i 4893.

RGE núm. 5460/06, relativa a hospital de referència (III),
DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4894 i 4895.

RGE núm. 5954/06, relativa a residus hospitalaris (I), DS
núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5137 i 5138.

RGE núm. 6865/06, relativa a inspeccions sanitàries, DS
núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5400 i 5401.

RGE núm. 6871/06, relativa a cost de les modificacions del
projecte d’hospital de referència, DS núm. 109 (13 de
setembre), pàg. 5406 i 5407.

RGE núm. 8034/06, relativa a acord de carrera professional
en relació amb els professionals del sistema sanitari públic de
les Illes Balears, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5426-
5427.

RGE núm. 8421/06, relativa a dictamen del Consell
Consultiu, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5682.

RGE núm. 8423/06, relativa a Son Espases (I), DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5679.

RGE núm. 8440/06, relativa a decret de garantia de
demores, DS núm. 113 (10 d’octubre), pàg. 5688.

RGE núm. 8556/06, relativa a informes d’adjudicació de
l’hospital Son Espases, DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg.
5738.

RGE núm. 8570/06, relativa a Son Espases (I), DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5739 i 5740.

RGE núm. 8561/06, relativa a acord signat per la
Conselleria de Salut i Consum amb Glaxosmithkline, DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5741-5742.

RGE núm. 8562/06, relativa a nova escoleta a l’Hospital
Son Llàtzer, DS núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5742.

RGE núm. 8871/06, relativa a campanya d’hàbits saludables
per al curs 2006/07, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5828.

RGE núm. 9052/06, relativa a Pla d’atenció a la dona, DS
núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5881 i 5882.

RGE núm. 9055/06, relativa a contractació de personal de
l’Hospital d’Inca, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5874 i
5875.

RGE núm. 9162/06, relativa a l’Hospital comarcal d’Inca
(I), DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5911 i 5912.

RGE núm. 9163/06, relativa a l’Hospital comarcal d’Inca
(II), DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5913.

RGE núm. 10545/06, relativa a conveni amb Red.es, DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6142.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ,
CRISTÓBAL HUGUET I SINTES

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6419-6422 i 6424-6425.

Preguntes
RGE núm. 721/06, relativa a índex de sinistralitat laboral de

l’any 2005, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4161.
RGE núm. 722/06, relativa a índex d’evolució del mercat

laboral, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4160-4161.
RGE núm. 1471/06, relativa a certificats d'acreditació de

formació professional laboral, DS núm. 83 (7 de març), pàg.
4283.

RGE núm. 1472/06, relativa a ajuts a pares i mares de fills
petits que hagin de reduir la seva jornada laboral, DS núm. 83
(7 de març), pàg. 4283.

RGE núm. 2224/06, relativa a situació de la dona en el
mercat laboral de les Illes Balears, DS núm. 85 (21 de març),
pàg. 4367.

RGE núm. 2566/06, relativa a investigació en matèria de
riscs laborals en el sector de l’hoteleria, DS núm. 87 (4 d’abril),
pàg. 4461.

RGE núm. 2568/06, relativa a situació actual de la iniciativa
comunitària Equal, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4462.

RGE núm. 3084/06, relativa a Pla director d’economia
social, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4544 i 4545.

RGE núm. 3682/06, relativa a evolució dels índexs de
sinistralitat laboral a les Illes, DS núm. 92 (16 de maig), pàg.
4703 i 4704.

RGE núm. 3687/06, relativa a distribució d’ajudes que ha
concedit el SOIB en matèria de formació professional, DS núm.
92 (16 de maig), pàg. 4704.

RGE núm. 4593/06, relativa a objecte de la iniciativa
“eurosummersjobs”, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4808.

RGE núm. 4595/06, relativa a ajuts a joves en atur per a
formació en idiomes estrangers, DS núm. 94 (30 de maig), pàg.
4808-4809.

RGE núm. 5463/06, relativa a situació de la contractació
indefinida a les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg.
4897.
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RGE núm. 5467/06, relativa a evolució de l’atur a les Illes
Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4900.

RGE núm. 8563/06, relativa a beneficiaris del Pla Europa
per millorar les aptituds en idiomes europeus, DS núm. 114 (17
d’octubre), pàg. 5735.

RGE núm. 8664/06, relativa a convocatòria del Pla de
formació i inserció professional 2006, DS núm. 115 (24
d'octubre), pàg. 5786.

RGE núm. 8867/06, relativa a programes de consideració
en la prevenció dels riscs laborals entre la població escolar, DS
núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5827.

RGE núm. 10308/06, relativa a assignatura sobre economia
social, DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6043.

RGE núm. 10309/06, relativa a escoles tallers ocupacionals,
DS núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6044.

RGE núm. 10425/06, relativa a modernització de les
dependències del SOIB, DS núm. 121 (5 de desembre del
2006), pàg. 6084.

RGE núm. 10550/06, relativa a funcions dels “agents de
conciliació”, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6143.

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I
RIUTORT

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6251-6252 i 6254-6255.

Preguntes
RGE núm. 428/06, relativa a conseqüències per a Menorca

de l’acord entre Air Berlín i la Fundació Turisme de Menorca,
DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4128.

RGE núm. 431/06, relativa a presència d’esportistes d’elit
a l’estand de les Illes Balears a FITUR, DS núm. 79 (7 de
febrer), pàg. 4129-4130.

RGE núm. 726/06, relativa a declaracions del Molt Hble.
Sr. President del Govern, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4165
i 4166.

RGE núm. 1008/06, relativa a desenvolupament del Pla Oci
60, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4209.

RGE núm. 1012/06, relativa a evolució d'ingressos pel
turisme, DS núm. 81 (21 de febrer), pàg. 4210.

RGE núm. 1470/06, relativa a acords de colAlaboració
dignats a FITUR, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4280-4281.

RGE núm. 1461/06, relativa a projectes d'autovies a
Eivissa, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4282.

RGE núm. 1547/06, relativa a tancament de 104
establiments hotelers a les Illes Balears, DS núm. 84 (14 de
març), pàg. 4314-4315.

RGE núm. 1546/06, relativa a activitat de la Fundació
Turisme Menorca, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4321-4322.

RGE núm. 2225/06, relativa a previsions respecte del
turisme alemany després de la ITB de Berlín, DS núm. 85 (21
de març), pàg. 4363-4364.

RGE núm. 2209/06, relativa a augment del tot inclòs, DS
núm. 85 (21 de març), pàg. 4364 i 4365.

RGE núm. 2403/06, relativa a actuacions sobre l'oferta
turística de camp de golf més hotel, DS núm. 86 (28 de març),
pàg. 4417-4418.

RGE núm. 2410/06, relativa a incidència de les obres en
temporada turística, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4416.

RGE núm. 2408/06, relativa a palau de congressos i
convencions a Eivissa, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4419.

RGE núm. 2441/06, relativa a l'opinió experta dels
professionals de l'educació, DS núm. 86 (28 de març), pàg.
4421 i 4422.

RGE núm. 2570/06, relativa a intercanvi de programes de
viatges per a persones majors, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg.
4462-4463.

RGE núm. 2851/06, relativa a actuacions a la finca pública
de Son Real, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4542 i 4543.

RGE núm. 2869/06, relativa a expectatives de creixement
del turisme de creuers, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4543-
4544.

RGE núm. 3458/06, relativa a segell de qualitat turística,
DS núm. 91 (9 de maig), pàg. 4647 i 4648.

RGE núm. 3469/06, relativa a ocupació turística a les Illes
Balears durant la Setmana Santa, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4648.

RGE núm. 3473/06, relativa a plans de dinamització
turística de Ciutadella i Alaior, DS núm. 91 (9 de maig), pàg.
4649.

RGE núm. 3688/06, relativa a resultats de la implantació de
la Targeta Verda, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4735.

RGE núm. 3689/06, relativa a targetes verdes activades, DS
núm. 93(23 de maig), pàg. 4736 i 4737.

RGE núm. 4587/06, relativa a baixada del nombre de
turistes, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4803 i 4804.

RGE núm. 4594/06, relativa a valoració de l’ocupació
turística, DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4802.

RGE núm. 4590/06, relativa a campanya d’inspecció dels
establiments que comercialitzen el tot inclòs, DS núm. 94 (30
de maig), pàg. 4809.

RGE núm. 5956/06, relativa a diners a canvi de favors
administratius, DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5140.

RGE núm. 6059/06, relativa a propaganda, DS núm. 103
(18 de juliol), pàg. 5235.

RGE núm. 6060/06, relativa a tot inclòs, DS núm. 103 (18
de juliol), pàg. 5236.

RGE núm. 6061/06, relativa a Targeta Verda, DS núm. 103
(18 de juliol), pàg. 5237.

RGE núm. 6862/06, relativa a reunions del president, DS
núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5396 i 5397.

RGE núm. 6868/06, relativa a Targeta Verda, DS núm. 109
(13 de setembre), pàg. 5403 i 5404.

RGE núm. 8050/06, relativa a cas BITEL (II), DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5432 i 5433.

RGE núm. 8051/06, relativa a cas BITEL (IV), DS núm.
110 (19 de setembre), pàg. 5435 i 5436.

RGE núm. 8266/06, relativa a valoració dels actes
promocionals d’Un paseo por España, DS núm. 112 (3
d’octubre), pàg. 5597.

RGE núm. 8441/06, relativa a despesa turística, DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5684.
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RGE núm. 8442/06, relativa a trets més destacables de la
temporada turística d’enguany, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5685.

RGE núm. 8671/06, relativa a pèrdua de turistes, DS núm.
116 (31 d’octubre), pàg. 5819.

RGE núm. 8672/06, relativa a establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5820.

RGE núm. 8876/06, relativa a promoció turística de
Mallorca, DS núm. 116 (31 d’octubre), pàg. 5821.

RGE núm. 9154/06, relativa a reforma integral de la Platja
de Palma, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg. 5914 i 5915.

RGE núm. 9160/06, relativa a fira turística de Londres,
World Travel Market, DS núm. 118 (14 de novembre), pàg.
5911.

RGE núm. 10298/06, relativa a inversions en golf (II), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6039.

RGE núm. 10299/06, relativa a inversions en golf (III), DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6040.

RGE núm. 10310/06, relativa a palau de congressos, DS
núm. 120 (28 de novembre), pàg. 6042.

RGE núm. 10405/06, relativa a batles implicats en casos de
corrupció, DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6076.

RGE núm. 10546/06, relativa a Pla de qualitat a les platges,
DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6134-6135.

RGE núm. 10553/06, relativa a operació Voramar (II), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6140 i 6141.

RGE núm. 10548/06, relativa a Pla de dinamització
turística del municipi d’Alaior, DS núm. 122 (12 de desembre),
pàg. 6142-6143.

AlAlusions
En relació amb la Moció RGE núm. 1034/06, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a model
econòmic, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4267.

RGE núm. 10551/06, relativa a assistència urbanística a
l’Ajuntament d’Andratx, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg.
6136 i 6137.

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
JAUME MATAS I PALOU

Proposta de reforma de l’Estatut 
RGE núm. 3327/06, de reforma de l’Estatut d’Autonomia

de les Illes Balears, DS núm. 96 (13 de juny), pàg. 4918-4921
i 4926-4927.

Debat de política general
DS núm. 111 (26, 27 i 28 de setembre), pàg. 5466-5476,

5485-5490, 5492-5493, 5512-5523, 5531-5535 i 5539.

Preguntes
RGE núm. 439/06, relativa a reforma de l’Estatut, DS núm.

79 (7 de febrer), pàg. 4135-4136.
RGE núm. 440/06, relativa a millores del finançament

autonòmic, DS núm. 79 (7 de febrer), pàg. 4136 i 4137.
RGE núm. 680/06, relativa a model de finançament de les

Illes Balears, DS núm. 80 (14 de febrer), pàg. 4158 i 4159.
RGE núm. 1319/06, relativa a macroprojectes viaris a

Eivissa, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4249 i 4250.

RGE núm. 1320/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia, DS núm. 82 (28 de febrer), pàg. 4252 i 4253.

RGE núm. 1555/06, relativa a petició d’aturada de recollida
de firmes contra l’Estatut, DS núm. 84 (14 de març), pàg. 4324
i 4325.

RGE núm. 2547/06, relativa a proposta definitiva de
reforma de l’Estatut d’Autonomia, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg.
4464.

RGE núm. 2555/06, relativa a compliment del calendari de
la reforma de l’Estatut, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4465 i
4466.

RGE núm. 2556/06, relativa a compliment del calendari de
la reforma de l’Estatut, DS núm. 87 (4 d’abril), pàg. 4466 i
4467.

RGE núm. 3307/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia (I), DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4611.

RGE núm. 3308/06, relativa a reforma de l’Estatut
d’Autonomia (I), DS núm. 90 (2 de maig), pàg. 4612 i 4613.

RGE núm. 3859/06, relativa a retard del nou hospital
públic, DS núm. 93(23 de maig), pàg. 4743 i 4744.

RGE núm. 5151/06, relativa a previsions de l'aprovació de
la reforma de l'Estatut, DS núm. 95 (6 de juny), pàg. 4847 i
4848.

RGE núm. 5949/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (I), DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5130
i 5131.

RGE núm. 5950/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (II), DS núm. 100 (11 de juliol), pàg. 5132
i 5133.

RGE núm. 6055/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (I), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5230
i 5231.

RGE núm. 6056/06, relativa a irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida (II), DS núm. 103 (18 de juliol), pàg. 5232.

RGE núm. 8049/06, relativa a cas BITEL (I), DS núm. 110
(19 de setembre), pàg. 5431 i 5432.

RGE núm. 8051/06, relativa a cas BITEL (III), DS núm.
110 (19 de setembre), pàg. 5433 i 5434.

RGE núm. 8424/06, relativa a Son Espases (II), DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5680.

RGE núm. 8425/06, relativa a Son Espases (III), DS núm.
113 (10 d’octubre), pàg. 5681.

RGE núm. 10406/06, relativa a corrupció a les Balears, DS
núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6078 i 6079.

RGE núm. 10419/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(IV), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6080 i 6081.

RGE núm. 10554/06, relativa a operació Voramar (III), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6138 i 6139.

RGE núm. 10555/06, relativa a operació Voramar (IV), DS
núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6139 i 6140.
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VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DE RELACIONS
INSTITUCIONALS, MARIA ROSA ESTARÀS I
FERRAGUT

Projectes de llei
RGE núm. 8953/06, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2007, DS núm. 123 (19 i
20 de desembre), pàg. 6223-6227 i 6231-6233.

Proposta de reforma de l’Estatut
RGE núm. 3327/06, de 50 diputats de la Cambra, relativa

a proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; debat de presa en consideració, DS núm. 91 (9 de
maig), pàg. 4679-4682 i 4688-4689.

InterpelAlacions
RGE núm. 6763/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica
IB3, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4285-4287 i 4292-4294.

RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre
els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit contra les
normes bàsiques que el regeixen, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5145-5146 i 5151-5152.

Preguntes
RGE núm. 1460/06, relativa a signatures contra l'estatut

d'Autonomia de Catalunya, DS núm. 83 (7 de març), pàg. 4275
i 4276.

RGE núm. 2232/06, relativa a procés de regularització dels
immigrants, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4360 i 4361.

RGE núm. 2227/06, relativa a fre a la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, DS núm. 85 (21 de març), pàg. 4368 i 4369.

RGE núm. 2413/06, relativa a colAlegi en situació
urbanística irregular, DS núm. 86 (28 de març), pàg. 4422 i
4423.

RGE núm. 2867/06, relativa a colAlaboració amb l’Estat en
matèria ferroviària, DS núm. 88 (11 d’abril), pàg. 4504-4505.

RGE núm. 3077/06, relativa a efectes del traspàs de
competències en matèria d’administració de justícia a les Illes
Balears, DS núm. 89 (25 d’abril), pàg. 4548-4549.

RGE núm. 3681/06, relativa als premis Ortega y Gasset de
periodisme, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4704 i 4705.

RGE núm. 3691/06, relativa a competències en gestió de
permisos de treball, DS núm. 92 (16 de maig), pàg. 4701 i
4702.

RGE núm. 4599/06, relativa a hospital de referència (III),
DS núm. 94 (30 de maig), pàg. 4801 i 4802.

RGE núm. 5457/06, relativa a subvencions a Associació
Familiar, DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4891.

RGE núm. 5461/06, relativa a hospital de referència (IV),
DS núm. 96 (13 d e juny), pàg. 4895 i 4896.

RGE núm. 5957/06, relativa a conseqüències del
referèndum sobre l’Estatut català, DS núm. 100 (11 de juliol),
pàg. 5141 i 5142.

RGE núm. 6860/06, relativa a finançament del Consell de
Formentera, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5394 i 5395.

RGE núm. 6861/06, relativa a xantatge com a element
d’actuació política, DS núm. 109 (13 de setembre), pàg. 5395
i 5396.

RGE núm. 8040/06, relativa a destitució del conseller de
Cultura, DS núm. 110 (19 de setembre), pàg. 5430 i 5431.

RGE núm. 8317/06, relativa a opinions d’un metge forense,
DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5600 i 5601.

RGE núm. 8571/06, relativa a Son Espases (II), DS núm.
114 (17 d’octubre), pàg. 5740 i 5741.

RGE núm. 9045/06, relativa a presentació del candidat de
Campanet, DS núm. 117 (7 de novembre), pàg. 5873 i 5874.

RGE núm. 10416/06, relativa a corrupció a les Illes Balears
(I), DS núm. 121 (5 de desembre del 2006), pàg. 6074 i 6075.

RGE núm. 10567/06, relativa a responsabilitats polítiques
per Andratx, DS núm. 122 (12 de desembre), pàg. 6137 i 6138.

Proposicions no de llei
RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a reprovació de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, DS núm. 113 (10 d’octubre),
pàg. 5720-5722 i 5723-5725.

AlAlusions
 DS núm. 112 (3 d’octubre), pàg. 5604, en relació amb la

Pregunta RGE núm. 8273/06, relativa a descompte aeri.

D’ALTRES INTERVINENTS

REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE
LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR, MACIÀ BLÁZQUEZ I
SALOM

Proposicions de llei
RGE núm. 790/06, d’iniciativa legislativa popular, de

mesures d’emergència en matèria d’ordenació territorial, DS
núm. 114 (17 d’octubre), pàg. 5759-5761.
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