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TEMÀTIC 11

INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma de Mallorca.
DS núm. 14 (14 de maig), pàg. 194-206.

PREGUNTES

RGE núm. 2467/07, relativa a dotació del traspàs de la
competència de Justícia.
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 86-88.

RGE núm. 2627/07, relativa a model d'administració de
justícia a les Illes Balears.
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 88-90.

RGE núm. 2628/07, relativa a darreres intervencions del
Ministeri de Justícia a les Illes Balears.
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 90-91.

RGE núm. 2629/07, relativa a ajudes del Govern de les Illes
Balears a l'administració de Justícia.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 131-133.

RGE núm. 2630/07, relativa a manca de mitjans dels
professionals de l'administració de Justícia.
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 91-93.

RGE núm. 2631/07, relativa a fugida de jutges i personal
judicial a les Illes Balears.
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 93-96.

RGE núm. 2632/07, relativa a creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 133-134.

RGE núm. 2633/07, relativa a recursos per a l'Institut de
Medicina Legal.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 134-136.

RGE núm. 2634/07, relativa a nova oficina judicial en el
partit judicial de Palma de Mallorca.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 136-137.

RGE núm. 2635/07 i 1636/07, relatives a increment de les
subvencions als ajuntaments per als jutjats de pau i a
manca d'inversions als jutjats de pau.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 137-139.

RGE núm. 1657/07, relativa a mesures de suport als
consells insulars en matèria d'immigració.
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 106-107.

RGE núm. 1658/07, relativa a Consolat Argentí a les Illes
Balears.
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 109-110.

RGE núm. 1659/07, relativa a Consolat Argentí a les Illes
Balears (II).
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 110-111.

RGE núm. 2489/07, relativa a ajudes a la protectora
menorquina de Córdoba (Argentina).
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 111-112.

RGE núm. 2490/07, relativa a trobada de cases i centres
regionals.
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 112-113.

RGE núm. 2622/07, relativa a suport del Govern a projectes
de cooperació.
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 108-109.

RGE núm. 410/08, relativa a codesenvolupament.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 150-151.

RGE núm. 411/08, relativa a projectes de cooperació.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 151-152.

RGE núm. 412/08, relativa a cases regionals.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 152-153.

RGE núm. 2482/08, relativa a desenvolupament sostenible
del medi rural (I).
DS núm. 15 (21 de maig), pàg. 210-211.

RGE núm. 2483/08 a 2486/08, relatives a desenvolupament
sostenible del medi rural (II a V).
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 178-184.

RGE núm. 2487/08, relativa a desenvolupament sostenible
del medi rural (VI).
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 242-244.

RGE núm. 3020/08 i 3021/08, relatives a pla estratègic i a
calendari de desenvolupament per a la creació de la policia
autonòmica.
DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 230-232.

RGE núm. 3022, relativa a coordinació entre l'Estat i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per millorar la
seguretat pública.
DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 232-233.
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RGE núm. 3901/08, relativa a reunions amb el Cos
Consular de Balears.
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 244-245.

RGE núm. 3903/08, relativa a obertura de seus consulars.
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 245-247.

RGE núm. 7701/08, relativa a malalts crònics que han rebut
medicaments gratis per iniciativa de l'actual govern.
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 274-275.

RGE núm. 7702/08, relativa a sistema d'ajuda a malalts
crònics a l'exterior per iniciativa de l'actual govern.
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 276-277.

RGE núm. 7703/08 i 7704/08, relatives a ajudes a domicili
prestades a dependents d'origen balear a Argentina i a
equip de cuidadors a Argentina per proporcionar ajuda als
dependents d'origen balear.
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 277-278.

RGE núm. 7705/08, 7708/08 i 7709/08, relatives a
intercanvis d'alumnes i professors amb els centres balears
a l'exterior, a beques de postgrau concedides a joves
descendents de Balears i a cursos de formació, per iniciativa
del Govern, per a joves descendents de Balears.
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 278-280.

RGE núm. 7710/08, relativa a espai per a la seu oficial de la
Federació de cases i centres regionals.
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 280-282.

RGE núm. 8187/08, relativa a convocatòria de processos
selectius de personal a la Fundació Balears a l'Exterior
abans de juliol del 2007.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 298-299.

RGE núm. 8188/08, relativa a documentació  de
convocatòries per a la contractació  de personal interí a la
Fundació Balears a l'Exterior abans de juliol del 2007.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 299-302.

RGE núm. 8189/08, relativa a resultat de la convocatòria
per proveir de personal fix la Fundació Balears a l'Exterior.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 302-304.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2006/07, relativa a traspàs de competències en
matèria d'agricultura als consells insulars.
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78-83.

RGE núm. 2007/07, relativa a traspàs de competències en
matèria de polítiques de gènere als consells insulars.
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78-83.

RGE núm. 2008/07, relativa a traspàs de competències en
matèria de caça als consells insulars.
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78-83.

RGE núm. 2454/07, relativa a Conferència de presidents de
comunitats autònomes.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 141-146.

RGE núm. 2455/07, relativa a Conferència de presidents de
consells insulars.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 153-157.

RGE núm. 2621/07, relativa a composició del consell
d'administració de Patrimonio Nacional.
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 113-117.

RGE núm. 2728/07, relativa a català a l'Administració
central de l'Estat.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 157-163.

RGE núm. 4252/07, relativa a signatura electrònica (II).
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 130-131.

RGE núm. 4253/07, relativa a desplegament jurídic del nou
Estatut.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 139-141.

RGE núm. 2318/08, relativa a protecció d'animals.
DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 166-169.

RGE núm. 3030/08, relativa a modificació de la Llei de
demarcació i planta judicial per a la creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera.
DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 169-174.

RGE núm. 3121/08, relativa a colAlaboració del Govern de
les Illes Balears en l'ampliació i la millora del campament
de Cala Jondal d'Eivissa.
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 184-189.

RGE núm. 3440/08, relativa a la creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera.
DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 233-237.

RGE núm. 4013/08, relativa a creació de les escales
d'arxius, museus, biblioteques i documentació en els cossos
d'ajudant facultatiu i d'auxiliar facultatiu de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 247-250.

RGE núm. 7692/08, relativa a solAlicitud de la cessió de les
instalAlacions militars de Sa Coma al Consell Insular
d'Eivissa.
DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 286-289.

RGE núm. 8177/08, relativa a model de cogestió
aeroportuària.
DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 290-292.
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COMPAREIXENCES

RGE núm. 460/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre la seva presumpta incompatibilitat per tal
d'exercir el càrrec de consellera i portaveu del Govern de
les Illes Balears.
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 96-102.

RGE núm. 3522/08 i 3584/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre l'informe sobre la selecció de personal de
la Fundació Balears a l'Exterior.
DS núm. 15 (21 de maig), pàg. 211-227.

RGE núm. 7679/08, de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
sobre les transferències de Justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 18 (24 de setembre), pàg. 254-268.

RGE núm. 7680/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior i
de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, sobre la situació
del vaixell Don Pedro.
DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 323-335.

RGE núm. 7681/08, de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
per tal d'informar sobre el projecte Cinquena Illa.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 304-312.

RGE núm. 9777/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
sobre la política de colAlaboració amb els municipis en
matèria de dotació de vehicles per a les policies locals dels
ajuntaments de les Illes Balears.
DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 318-323. 

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 4420/07, que remet l'informe 21/2007, de
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques del 27 de maig del 2007.
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 83.

ESCRITS DEL CONSELL DE
RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA A LES

ILLES BALEARS

RGE núm. 1447/07, relatiu a la memòria corresponent a
l'any 2006.
DS núm. 9 (12 de març), pàg. 122-126.

D'ALTRES

Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Mesa de la
comissió.
DS núm. 18 (24 de setembre), pàg. 254.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSAMARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens 
De la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de

modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, DS núm. 14 (14 de maig), pàg.
194, 200-202 i 205.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2621/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a composició del consell d'administració de Patrimonio
Nacional, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 114-116.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3121/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears en
l'ampliació i la millora del campament de Cala Jondal d'Eivissa,
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 187-188.

RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de la cessió de les instalAlacions militars de
Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa, DS núm. 20 (29
d'octubre), pàg. 288-289.

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2728/07, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l'Administració
central de l'Estat, DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 160.

Compareixences
RGE núm. 7680/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior

i de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, sobre la situació
del vaixell Don Pedro, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 328
i 333-334.

RGE núm. 7681/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre el projecte Cinquena Illa, DS núm. 21 (19 de
novembre), pàg. 308-309 i 311.

RGE núm. 9777/08, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior, sobre la política de colAlaboració amb els municipis
en matèria de dotació de vehicles per a les policies locals dels
ajuntaments de les Illes Balears, DS núm. 22 (26 de novembre),
pàg. 320.
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DALMAU I FORTUNY, FRANCESC JOSEP (Grup
Parlamentari Socialista)

Escrits del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears
RGE núm. 1447/07, relatiu a la memòria corresponent

a l'any 2006, DS núm. 9 (12 de març), pàg. 123 i 125.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2454/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Conferència de presidents de comunitats autònomes,
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 143-145 i 146.

RGE núm. 2455/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Conferència de presidents de consells insulars, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 156.

Compareixences 
RGE núm. 460/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball

i Formació, sobre la seva presumpta incompatibilitat per tal
d'exercir el càrrec de consellera i portaveu del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 99 i 101-102.

RGE núm. 3522/08 i 3584/08, de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència, sobre l'informe sobre la selecció de personal de
la Fundació Balears a l'Exterior, DS núm. 15 (21 de maig), pàg.
220-222 i 225-226.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 2621/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a composició del consell d'administració de Patrimonio
Nacional, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 113-114 i 116-117.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2006/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de competències en matèria d'agricultura als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78-79 i 82-83.

RGE núm. 2007/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de polítiques de
gènere als consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78-
79 i 82-83.

RGE núm. 2008/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de caça als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78-79 i 82-83.

Compareixences 
RGE núm. 460/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball

i Formació, sobre la seva presumpta incompatibilitat per tal
d'exercir el càrrec de consellera i portaveu del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 97-98 i 100-101.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial
per a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera, DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 172-173.

RGE núm. 3440/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a Formentera, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 236.

RGE núm. 4013/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de les escales d'arxius, museus, biblioteques
i documentació en els cossos d'ajudant facultatiu i d'auxiliar
facultatiu de l'administració de la comunitat de les Illes Balears,
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 250.

LLAUGER I ROSSELLÓ, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Elaboració de dictàmens 
De la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de

modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, DS núm. 14 (14 de maig), pàg.
199-200 i 204-205.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3121/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears en
l'ampliació i la millora del campament de Cala Jondal d'Eivissa,
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 186-187.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens 
De la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de

modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, DS núm. 14 (14 de maig), pàg.
197-198.

Preguntes
RGE núm. 3020/08 i 3021/08, relatives a pla estratègic

i a calendari de desenvolupament per a la creació de la policia
autonòmica, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 230-231 i 232.

RGE núm. 3022, relativa a coordinació entre l'Estat i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per millorar la
seguretat pública, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 232-233.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2006/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de competències en matèria d'agricultura als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 79-80.

RGE núm. 2007/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de polítiques de
gènere als consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 79-
80.

RGE núm. 2008/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de caça als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 79-80.
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RGE núm. 2454/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Conferència de presidents de comunitats autònomes,
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 142.

RGE núm. 2621/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a composició del consell d'administració de Patrimonio
Nacional, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 116.

RGE núm. 2728/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l'Administració
central de l'Estat, DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 159-160.

RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a protecció d'animals, DS núm. 12 (23
d'abril), pàg. 167.

RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial per a la
creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera, DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 170.

RGE núm. 3121/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears en
l'ampliació i la millora del campament de Cala Jondal d'Eivissa,
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 186.

RGE núm. 3440/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a Formentera, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 234-235.

RGE núm. 4013/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de les escales d'arxius, museus, biblioteques
i documentació en els cossos d'ajudant facultatiu i d'auxiliar
facultatiu de l'administració de la comunitat de les Illes Balears,
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 249.

RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de la cessió de les instalAlacions militars de
Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa, DS núm. 20 (29
d'octubre), pàg. 287-288.

RGE núm. 8177/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a model de cogestió
aeroportuària, DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 290-291.

Compareixences 
RGE núm. 460/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball

i Formació, sobre la seva presumpta incompatibilitat per tal
d'exercir el càrrec de consellera i portaveu del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 98.

RGE núm. 3522/08 i 3584/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre l'informe sobre la selecció de personal de la
Fundació Balears a l'Exterior, DS núm. 15 (21 de maig), pàg.
219 i 225.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2006/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de competències en matèria d'agricultura als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 2007/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de polítiques de
gènere als consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 2008/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de caça als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 2455/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Conferència de presidents de consells insulars, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 154.

RGE núm. 2728/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l'Administració
central de l'Estat, DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 159.

RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial per a la
creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera, DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 169-170 i 173.

RGE núm. 3440/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a Formentera, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 234.

RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de la cessió de les instalAlacions militars de
Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa, DS núm. 20 (29
d'octubre), pàg. 287.

Compareixences
RGE núm. 7679/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre les transferències de Justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (24 de setembre),
pàg. 260 i 267.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Unió
Mallorquina)

Elaboració de dictàmens 
De la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de

modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, DS núm. 14 (14 de maig), pàg.
198-199 i 204.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió

Mallorquina, relativa a protecció d'animals, DS núm. 12 (23
d'abril), pàg. 166-167 i 168.

MORELL I CUART, SANDRA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8177/08, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a model de cogestió
aeroportuària, DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 292.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2455/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Conferència de presidents de consells insulars, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 153 i 156-157.
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PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solAlicitud de la cessió de les instalAlacions militars de
Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa, DS núm. 20 (29
d'octubre), pàg. 286-287 i 289.

PASTOR I SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1657/07, relativa a mesures de suport als

consells insulars en matèria d'immigració, DS núm. 8 (27 de
febrer), pàg. 106 i 107.

RGE núm. 1658/07, relativa a Consolat Argentí a les
Illes Balears, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 109.

RGE núm. 1659/07, relativa a Consolat Argentí a les
Illes Balears (II), DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 110.

RGE núm. 2489/07, relativa a ajudes a la protectora
menorquina de Córdoba (Argentina), DS núm. 8 (27 de febrer),
pàg. 111.

RGE núm. 2490/07, relativa a trobada de cases i centres
regionals, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 112.

RGE núm. 2622/07, relativa a suport del Govern a
projectes de cooperació, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 108.

RGE núm. 410/08, relativa a codesenvolupament, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 150 i 151.

RGE núm. 411/08, relativa a projectes de cooperació, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 151.

RGE núm. 412/08, relativa a cases regionals, DS núm.
11 (16 d'abril), pàg. 152.

RGE núm. 3901/08, relativa a reunions amb el Cos
Consular de Balears, DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 244 i 245.

RGE núm. 3903/08, relativa a obertura de seus
consulars, DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 245 i 246.

RGE núm. 7701/08, relativa a malalts crònics que han
rebut medicaments gratis per iniciativa de l'actual govern, DS
núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 274 i 275.

RGE núm. 7702/08, relativa a sistema d'ajuda a malalts
crònics a l'exterior per iniciativa de l'actual govern, DS núm. 19
(15 d'octubre), pàg. 276.

RGE núm. 7703/08 i 7704/08, relatives a ajudes a
domicili prestades a dependents d'origen balear a Argentina i
a equip de cuidadors a Argentina per proporcionar ajuda als
dependents d'origen balear, DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg.
277.

RGE núm. 7705/08, 7708/08 i 7709/08, relatives a
intercanvis d'alumnes i professors amb els centres balears a
l'exterior, a beques de postgrau concedides a joves descendents
de Balears i a cursos de formació, per iniciativa del Govern, per
a joves descendents de Balears, DS núm. 19 (15 d'octubre),
pàg. 278 i 279.

RGE núm. 7710/08, relativa a espai per a la seu oficial
de la Federació de cases i centres regionals, DS núm. 19 (15
d'octubre), pàg. 281.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2006/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de competències en matèria d'agricultura als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 81-82.

RGE núm. 2007/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de polítiques de
gènere als consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 81-
82.

RGE núm. 2008/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de caça als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 81-82.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió

Mallorquina, relativa a protecció d'animals, DS núm. 12 (23
d'abril), pàg. 168.

RGE núm. 4013/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de les escales d'arxius, museus, biblioteques
i documentació en els cossos d'ajudant facultatiu i d'auxiliar
facultatiu de l'administració de la comunitat de les Illes Balears,
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 248-249 i 250.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2006/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de competències en matèria d'agricultura als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 80-81.

RGE núm. 2007/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de polítiques de
gènere als consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 80-
81.

RGE núm. 2008/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de caça als
consells insulars, DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 80-81.

RGE núm. 2454/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Conferència de presidents de comunitats autònomes,
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 143 i 146.

RGE núm. 2455/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Conferència de presidents de consells insulars, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 154-156 i 157.

RGE núm. 2728/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l'Administració
central de l'Estat, DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 157-158, 161-
162 i 163.

RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a protecció d'animals, DS núm. 12 (23
d'abril), pàg. 167.

RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial per a la
creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera, DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 171-172.
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RGE núm. 3440/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a Formentera, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 235-236.

RGE núm. 4013/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de les escales d'arxius, museus, biblioteques
i documentació en els cossos d'ajudant facultatiu i d'auxiliar
facultatiu de l'administració de la comunitat de les Illes Balears,
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 249-250.

RGE núm. 8177/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a model de cogestió
aeroportuària, DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 290 i 292.

Compareixences 
RGE núm. 460/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball

i Formació, sobre la seva presumpta incompatibilitat per tal
d'exercir el càrrec de consellera i portaveu del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 98 i 101.

RGE núm. 3522/08 i 3584/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre l'informe sobre la selecció de personal de la
Fundació Balears a l'Exterior, DS núm. 15 (21 de maig), pàg.
219-220 i 225.

RGE núm. 7679/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre les transferències de Justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (24 de setembre),
pàg. 261-262.

RGE núm. 7680/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior
i de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, sobre la situació
del vaixell Don Pedro, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 327
i 332-333.

RGE núm. 7681/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre el projecte Cinquena Illa, DS núm. 21 (19 de
novembre), pàg. 307-308 i 310-311.

RGE núm. 9777/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
sobre la política de colAlaboració amb els municipis en matèria
de dotació de vehicles per a les policies locals dels ajuntaments
de les Illes Balears, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 319-
320.

Escrits del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears
RGE núm. 1447/07, relatiu a la memòria corresponent a

l'any 2006, DS núm. 9 (12 de març), pàg. 123 i 125.

RODRÍGUEZ I BARBERÁ, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens 
De la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de

modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, DS núm. 14 (14 de maig), pàg.
194, 195-197 i 202-204.

Preguntes
RGE núm. 2467/07, relativa a dotació del traspàs de la

competència de Justícia, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 86 i 87.
RGE núm. 2627/07, relativa a model d'administració de

justícia a les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 88 i
89.

RGE núm. 2628/07, relativa a darreres intervencions del
Ministeri de Justícia a les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de
febrer), pàg. 90 i 91.

RGE núm. 2630/07, relativa a manca de mitjans dels
professionals de l'administració de Justícia, DS núm. 7 (20 de
febrer), pàg. 91 i 92.

RGE núm. 2631/07, relativa a fugida de jutges i personal
judicial a les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 94 i
96.

RGE núm. 4252/07, relativa a signatura electrònica (II),
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 130 i 131.

RGE núm. 2629/07, relativa a ajudes del Govern de les
Illes Balears a l'administració de Justícia, DS núm. 10 (2
d'abril), pàg. 132.

RGE núm. 2632/07, relativa a creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera, DS núm. 10 (2
d'abril), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 2633/07, relativa a recursos per a l'Institut de
Medicina Legal, DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 134 i 135.

RGE núm. 2634/07, relativa a nova oficina judicial en el
partit judicial de Palma de Mallorca, DS núm. 10 (2 d'abril),
pàg. 136.

RGE núm. 2635/07 i 1636/07, relatives a increment de
les subvencions als ajuntaments per als jutjats de pau i a manca
d'inversions als jutjats de pau, DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 137
i 138.

RGE núm. 4253/07, relativa a desplegament jurídic del
nou Estatut, DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 139 i 140.

RGE núm. 2482/08, relativa a desenvolupament
sostenible del medi rural (I), DS núm. 15 (21 de maig), pàg.
210 i 211.

RGE núm. 2483/08 a 2486/08, relatives a
desenvolupament sostenible del medi rural (II a V), DS núm.
13 (7 de maig), pàg. 178-179 i 181-182.

RGE núm. 2487/08, relativa a desenvolupament
sostenible del medi rural (VI), DS núm. 17 (11 de juny), pàg.
242 i 243.

RGE núm. 8187/08, relativa a convocatòria de processos
selectius de personal a la Fundació Balears a l'Exterior abans
de juliol del 2007, DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 298 i
299.

RGE núm. 8188/08, relativa a documentació  de
convocatòries per a la contractació  de personal interí a la
Fundació Balears a l'Exterior abans de juliol del 2007, DS núm.
21 (19 de novembre), pàg. 300 i 301-302.

RGE núm. 8189/08, relativa a resultat de la convocatòria
per proveir de personal fix la Fundació Balears a l'Exterior.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 302-303 i 304.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2454/07, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Conferència de presidents de comunitats autònomes,
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 141-142 i 145-146.

Compareixences
RGE núm. 3522/08 i 3584/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre l'informe sobre la selecció de personal de la
Fundació Balears a l'Exterior, DS núm. 15 (21 de maig), pàg.
212, 216-218 i 223-224.

RGE núm. 7679/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre les transferències de Justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (24 de setembre),
pàg. 258-260 i 266-267.

RGE núm. 7681/08, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre el projecte Cinquena Illa, DS núm. 21 (19 de
novembre), pàg. 306-307 i 309-310.
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RGE núm. 7680/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior
i de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, sobre la situació
del vaixell Don Pedro, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg.
325-327, 331-332 i 334.

RGE núm. 9777/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
sobre la política de colAlaboració amb els municipis en matèria
de dotació de vehicles per a les policies locals dels ajuntaments
de les Illes Balears, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 320-
321 i 322.

SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2728/07, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l'Administració
central de l'Estat, DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 160-161 i 162.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Compareixences
RGE núm. 7679/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre les transferències de Justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (24 de setembre),
pàg. 260-261.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICORDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió

Mallorquina, relativa a protecció d'animals, DS núm. 12 (23
d'abril), pàg. 168.

Escrits del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears
RGE núm. 1447/07, relatiu a la memòria corresponent a

l'any 2006, DS núm. 9 (12 de març), pàg. 123-124 i 125.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3121/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears en
l'ampliació i la millora del campament de Cala Jondal d'Eivissa,
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 184-186 i 188.

TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial per a la
creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera, DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 170 i 174.

RGE núm. 3440/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a Formentera, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 233 i 236-237.

Compareixences
RGE núm. 7679/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre les transferències de Justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (24 de setembre),
pàg. 262-263.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ, JOSEFINA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Preguntes
RGE núm. 1657/07, relativa a mesures de suport als

consells insulars en matèria d'immigració, DS núm. 8 (27 de
febrer), pàg. 106 i 107.

RGE núm. 1658/07, relativa a Consolat Argentí a les
Illes Balears, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 109 i 110.

RGE núm. 1659/07, relativa a Consolat Argentí a les
Illes Balears (II), DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 110 i 111.

RGE núm. 2487/08, relativa a desenvolupament
sostenible del medi rural (VI), DS núm. 17 (11 de juny), pàg.
242-243 i 244.

RGE núm. 2622/07, relativa a suport del Govern a
projectes de cooperació, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 108 I
109.

RGE núm. 410/08, relativa a codesenvolupament, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 150 i 151.

RGE núm. 411/08, relativa a projectes de cooperació, DS
núm. 11 (16 d'abril), pàg. 151 i 152.

RGE núm. 3901/08, relativa a reunions amb el Cos
Consular de Balears, DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 244 i 245.

RGE núm. 3903/08, relativa a obertura de seus consulars,
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 246 i 247.

CONSELLER D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ,
CARLES MANERA I ERBINA

Preguntes
RGE núm. 4252/07, relativa a signatura electrònica (II),

DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 131.

CONSELLERA D’INTERIOR, MARIA ÀNGELS
LECIÑENA I ESTEBAN

Preguntes
RGE núm. 2483/08 a 2486/08, relatives a

desenvolupament sostenible del medi rural (II a V), DS núm.
13 (7 de maig), pàg. 179-181 i 182-184.

RGE núm. 3020/08 i 3021/08, relatives a pla estratègic
i a calendari de desenvolupament per a la creació de la policia
autonòmica, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 231 i 232.

RGE núm. 3022, relativa a coordinació entre l'Estat i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per millorar la
seguretat pública, DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 233.
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Compareixences
RGE núm. 7680/08, sobre la situació del vaixell Don

Pedro, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 323-324, 328-330
i 334-335.

RGE núm. 9777/08, sobre la política de colAlaboració
amb els municipis en matèria de dotació de vehicles per a les
policies locals dels ajuntaments de les Illes Balears, DS núm.
22 (26 de novembre), pàg. 318-319, 321-322 i 323. 

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, MIQUEL ÀNGEL
GRIMALT I VERT

Compareixences
RGE núm. 7680/08, sobre la situació del vaixell Don

Pedro, DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 324-325, 330-331
i 335.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ALBERT
MORAGUES I GOMILA

Preguntes
RGE núm. 2467/07, relativa a dotació del traspàs de la

competència de Justícia, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 86 i
87-88.

RGE núm. 2489/07, relativa a ajudes a la protectora
menorquina de Córdoba (Argentina), DS núm. 8 (27 de febrer),
pàg. 111 i 112.

RGE núm. 2490/07, relativa a trobada de cases i centres
regionals, DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 112 i 113.

RGE núm. 2627/07, relativa a model d'administració de
justícia a les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 89 i
90.

RGE núm. 2628/07, relativa a darreres intervencions del
Ministeri de Justícia a les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de
febrer), pàg. 90 i 91.

RGE núm. 2630/07, relativa a manca de mitjans dels
professionals de l'administració de Justícia, DS núm. 7 (20 de
febrer), pàg. 92 i 93.

RGE núm. 2631/07, relativa a fugida de jutges i personal
judicial a les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 94 i
95-96.

RGE núm. 2629/07, relativa a ajudes del Govern de les
Illes Balears a l'administració de Justícia, DS núm. 10 (2
d'abril), pàg. 132 i 133.

RGE núm. 2632/07, relativa a creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera, DS núm. 10 (2
d'abril), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 2633/07, relativa a recursos per a l'Institut de
Medicina Legal, DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 135 i 136.

RGE núm. 2634/07, relativa a nova oficina judicial en el
partit judicial de Palma de Mallorca, DS núm. 10 (2 d'abril),
pàg. 136 i 137.

RGE núm. 2635/07 i 1636/07, relatives a increment de
les subvencions als ajuntaments per als jutjats de pau i a manca
d'inversions als jutjats de pau, DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 138
i 139.

RGE núm. 4253/07, relativa a desplegament jurídic del
nou Estatut, DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 140 i 141.

RGE núm. 412/08, relativa a cases regionals, DS núm.
11 (16 d'abril), pàg. 152 i 153.

RGE núm. 2482/08, relativa a desenvolupament
sostenible del medi rural (I), DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 210
i 211.

RGE núm. 7701/08, relativa a malalts crònics que han
rebut medicaments gratis per iniciativa de l'actual govern, DS
núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 274 i 275.

RGE núm. 7702/08, relativa a sistema d'ajuda a malalts
crònics a l'exterior per iniciativa de l'actual govern, DS núm. 19
(15 d'octubre), pàg. 276 i 277.

RGE núm. 7703/08 i 7704/08, relatives a ajudes a
domicili prestades a dependents d'origen balear a Argentina i
a equip de cuidadors a Argentina per proporcionar ajuda als
dependents d'origen balear, DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg.
277 i 278.

RGE núm. 7705/08, 7708/08 i 7709/08, relatives a
intercanvis d'alumnes i professors amb els centres balears a
l'exterior, a beques de postgrau concedides a joves descendents
de Balears i a cursos de formació, per iniciativa del Govern, per
a joves descendents de Balears, DS núm. 19 (15 d'octubre),
pàg. 278 i 279-280.

RGE núm. 7710/08, relativa a espai per a la seu oficial
de la Federació de cases i centres regionals, DS núm. 19 (15
d'octubre), pàg. 281 i 282.

RGE núm. 8187/08, relativa a convocatòria de processos
selectius de personal a la Fundació Balears a l'Exterior abans
de juliol del 2007, DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 299.

RGE núm. 8188/08, relativa a documentació  de
convocatòries per a la contractació  de personal interí a la
Fundació Balears a l'Exterior abans de juliol del 2007, DS núm.
21 (19 de novembre), pàg. 300 i 302.

RGE núm. 8189/08, relativa a resultat de la convocatòria
per proveir de personal fix la Fundació Balears a l'Exterior.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 303 i 304.

Compareixences
RGE núm. 3522/08 i 3584/08, sobre l'informe sobre la

selecció de personal de la Fundació Balears a l'Exterior, DS
núm. 15 (21 de maig), pàg. 212-215, 222-223 i 226-227.

RGE núm. 7679/08, sobre les transferències de Justícia
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (24
de setembre), pàg. 254-258, 263-266 i 267-268.

RGE núm. 7681/08, sobre el projecte Cinquena Illa, DS
núm. 21 (19 de novembre), pàg. 305-306, 309 i 311-312.

CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ,
MARGARITA NÁJERA I ARANZÁBAL

Compareixences 
RGE núm. 460/08, sobre la seva presumpta

incompatibilitat per tal d'exercir el càrrec de consellera i
portaveu del Govern de les Illes Balears, DS núm. 7 (20 de
febrer), pàg. 96-97, 99-100 i 102.
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D'ALTRES

PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA A LES ILLES
BALEARS, JOSÉ RAMÓN ORTA I ROTGER

Escrits del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears
RGE núm. 1447/07, relatiu a la memòria corresponent a

l'any 2006, DS núm. 9 (12 de març), pàg. 122-123, 124 i 126.

TEMÀTIC

- A -

Administració 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 247.
de justícia
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 88, 9 1 i 93.
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 131.

Agricultura (vegeu Competències d'---)

Ajudes
als dependents 
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 277.
a domicili
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 277.

Animals (vegeu Protecció d'---)

- B -

Beques de postgrau
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 278.

- C -

Caça (vegeu Competències de ---)

Cala Jondal (vegeu Campament de ---)

Campament de Cala Jondal
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 184.

Capitalitat de Palma de Mallorca
DS núm. 14 (14 de maig), pàg. 194.

Cases regionals
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 112.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 152.

Català a l'Administració central
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 157.

Cinquena illa (vegeu Projecte ---)

Codesenvolupament
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 150.

Cogestió aeroportuària
DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 290.

Coma, sa (vegeu InstalAlacions militars de ---)

Competències
d'agricultura
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78.
de caça
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78.
de justícia
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 86.
de polítiques de gènere
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 78.

Comptabilitat electoral
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 83.

Conferència de presidents 
de comunitats autònomes
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 141.
de consells insulars
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 153.

Consellera de Treball i Formació
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 96.

Consolat Argentí
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 109 i 110.

Cos consolar de Balears
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 244.

Cursos formatius
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 278.

- D -

Don Pedro (vegeu Vaixell ---)

Desenvolupament sostenible del medi rural
DS núm. 13 (7 de maig), pàg. 178.
DS núm. 15 (21 de maig), pàg. 210.
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 242.

- E -

Eleccions autonòmiques
DS núm. 6 (6 de febrer), pàg. 83.

Estatut d'Autonomia
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 139.
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- F -

Federació de cases i centres regionals
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 280.

Fundació Balears a l'Exterior
DS núm. 15 (21 de maig), pàg. 211.
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 298-302.

- I -

Immigració
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 106.

InstalAlacions militars de Sa Coma
DS núm. 20 (29 d'octubre), pàg. 286.

Institut de Medicina Legal
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 134.

Intercanvis d'alumnes i professors
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 278.

- J -

Justícia (vegeu Transferències de ---)

Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 133.
DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 169.
DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 233.

Jutjats de pau
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 137.

- L -

Llei 23/2006, de capitalitat de Palma de Mallorca
DS núm. 14 (14 de maig), pàg. 194.

- M -

Malalts crònics
DS núm. 19 (15 d'octubre), pàg. 274 i 276.

Medi rural (vegeu Desenvolupament sostenible del ---)

Ministeri de Justícia
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 90.

- P -

Partit judicial de Palma de Mallorca
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 136.

Patrimonio Nacional
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 113.

Policia 
autonòmica
DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 230.
local (vegeu Vehicles per a ---)

Polítiques de gènere (vegeu Competències de ---)

Portaveu del Govern
DS núm. 7 (20 de febrer), pàg. 96.

Projecte Cinquena Illa
DS núm. 21 (19 de novembre), pàg. 304.

Projectes de cooperació
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 108.
DS núm. 11 (16 d'abril), pàg. 151.

Protecció d'animals
DS núm. 12 (23 d'abril), pàg. 166.

Protectora menorquina de Córdoba
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 111.

- R -

Radiotelevisió Espanyola
DS núm. 9 (12 de març), pàg. 122.

- S -

Seguretat pública
DS núm. 16 (4 de juny), pàg. 232.

Seus consolars
DS núm. 17 (11 de juny), pàg. 245.

Signatura electrònica
DS núm. 10 (2 d'abril), pàg. 130.

- T -

Transferències de justícia
DS núm. 18 (24 de setembre), pàg. 254.

Trobada de cases i centres regionals
DS núm. 8 (27 de febrer), pàg. 112.
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- V -

Vaixell Don Pedro
DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 323.

Vehicles per a policies locals
DS núm. 22 (26 de novembre), pàg. 318.
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