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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, d'indignitat
successòria per violència masclista.
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 382-383).

Del Projecte de llei RGE núm. 2185/09, de modificació de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social.
DS núm. 31 (27 de maig), pàg. 458-459.

Del Projecte de llei RGE núm. 11538/09, electoral dels
consells insulars.
DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 558-561.

PREGUNTES

RGE núm. 1227/09, relativa a pràctiques de joves a
empreses de capital balear a Argentina.
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 448-449.

RGE núm. 1228/09, relativa a trobades d'escoles de
formació de joves balears a l'exterior.
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 449-451.

RGE núm. 1229/09, relativa a viatges a comunitats balears
a l'exterior.
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 451-452.

RGE núm. 1230/09, relativa a projectes de cooperació.
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 446-447.

RGE núm. 1231/09, relativa a conveni amb el Centre Balear
de Cuba.
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 452-454.

RGE núm. 3169/09, 3170/09, 3174/09 i 3178/09, relatives a
relació de contractes menors.
DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 362-367.

RGE núm. 3171/09, 3172/09 i 3173/09, relatives a relació de
contractes menors.
DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 367-371.

RGE núm. 3175/09 i 3176/09, relatives a relació de
contractes menors.
DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 371-372.

RGE núm. 3177/09, relativa a relació de contractes menors.
DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 372-376.

RGE núm. 3179/09, relativa a relació de contractes menors.
DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 485-487.

RGE núm. 3180/09 i 3181/09, relatives a relació de
contractes menors.
DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 487-490.

RGE núm. 3182/09, relativa a relació de contractes menors.
DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 490-491.

RGE núm. 3183/09 i 3184/09, relatives a relació de
contractes menors.
DS núm. 28 (6 de maig), pàg. 414-418.

RGE núm. 3186/09, 3187/09 i 3188/09, relatives a relació de
contractes menors.
DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 482-485.

RGE núm. 3185/09, relativa a relació de contractes menors.
DS núm. 27 (28 d'abril), pàg. 394-398.

RGE núm. 6671/09, relativa a afirmacions de la consellera
d'Interior a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 11
de novembre de 2008.
DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 462-466.

RGE núm. 6942/09 i 6943/09, relatives a desenvolupament
de les competències contemplades a l'article 13 de la Llei
6/2005, de 3 de juny.
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 426-430.

RGE núm. 6944/09 i 6945/09, relatives a manteniment dels
registres generals de dades dels membres integrants dels
cossos de policia local i dels policies auxiliars.
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 430-433.

RGE núm. 11414/09, relativa a obertura del Consolat
argentí a Mallorca.
DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 526-528.

RGE núm. 11417/09, relativa a actuacions desenvolupades
per la Fundació Balears a l'Exterior.
DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 528-530.

RGE núm. 12110/09, relativa a informe de la Direcció
general de Justícia quant al traspàs de competències de
justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 518-521.

RGE núm. 12111/09, relativa a béns, drets i obligacions
objecte de traspàs que es negocien actualment amb el
Ministeri de Justícia.
DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 521-522.

RGE núm. 12123/09, relativa a fullets informatius del servei
112 a Eivissa i Formentera (I).
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 566-567.

RGE núm. 12124/09 i 12125/09, relatives a fullets
informatius del servei 112 a Eivissa i Formentera (II i III).
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 568-569.

RGE núm. 12126/09, relativa a presència de la Conselleria
d'Interior a la Fira Integra+Seguretat (I).
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 569-570.

RGE núm. 12127/09, relativa a presència de la Conselleria
d'Interior a la Fira Integra+Seguretat (II).
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 570-571.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8281/08, relativa a construcció urgent de la nova
caserna de la Guàrdia Civil a Formentera.
DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 338-340.

RGE núm. 9300/08, relativa a abonament de les
gratificacions extraordinàries dels funcionaris de Justícia.
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 355-356.

RGE núm. 12543/08, relativa a suport a la Xarxa
internacional de ciutats refugi.
DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 340-343.

RGE núm. 1566/09, relativa a defensor/a de la igualtat.
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 383-387.

RGE núm. 3129/09, relativa a himne de les Nacions Unides.
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 387-389.

RGE núm. 3864/09, relativa a jurisdicció universal.
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 406-411.

RGE núm. 3866/09, relativa a retorn a l'ús civil de les bases
de Pollença i Alcúdia.
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 398-406.

RGE núm. 5846/09, relativa a reforma de la Llei 3/1992, de
comunitats balears assentades fora de la comunitat
autònoma.
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 402-406.

RGE núm. 6680/09, relativa a consolat argentí a les Illes
Balears.
DS núm. 28 (6 de maig), pàg. 419-421.

RGE núm. 7084/09, relativa a la creació de la Fundació del
Museu Marítim.
DS núm. 37 (28 d'octubre), pàg. 538-542.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8024/08, de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
sobre els criteris de selecció de les entitats ciutadanes a
l'hora de convocar el Fòrum de la Ciutadania.
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 346-355.

RGE núm. 30/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
sobre l'acord entre l'Administració de la CAIB i diverses
organitzacions sindicals.
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 433-442.

RGE núm. 1559/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
sobre el compliment de l'apartat 1.a) de la proposició no de
llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la sessió plenària de dia
2 de desembre de 2008.
DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 506-511.

RGE núm. 6674/09, de l'Hble. Sra. Conselleria d'Interior,
sobre els costs dels estudis de la Conselleria d'Interior.
DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 466-473.

RGE núm. 6675/09, de l'Hble. Sra. Conselleria d'Interior,
sobre el cessament de la directora general d'Emergències.
DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 473-478.

RGE núm. 6866/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
sobre la situació del traspàs de competències de justícia a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 511-518.

RGE núm. 7104/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,
Interior i Justícia, sobre el servei de meteorologia propi de
les Illes Balears.
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 571-578.

RGE núm. 9405/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
sobre la colAlaboració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb la presidència de la Unió Europea el primer
semestre de 2010.
DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 530-535.

RGE núm. 12514/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, sobre les línies estratègiques
de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 546-558.

ESCRITS DE LA FISCALIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA

RGE núm. 10089/08 i 11347/09, de memòria de la Fiscalia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2007
i de l'any 2008, respectivament.
DS núm. 34 (30 de setembre), pàg. 494-500.

D'ALTRES

Elecció del càrrec de president.
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 394.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSAMARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 12543/08, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la Xarxa
internacional de ciutats refugi, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg.
342.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, d'indignitat

successòria per violència masclista, DS núm. 26 (8 d'abril),
pàg. 382.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3129/09, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a himne de les Nacions Unides,
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 387 i 389.

RGE núm. 5846/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei 3/1992, de comunitats balears
assentades fora de la comunitat autònoma, DS núm. 27 (29
d'abril), pàg. 404.

COLL I CANYELLES, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5846/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reforma de la Llei 3/1992, de comunitats balears
assentades fora de la comunitat autònoma, DS núm. 27 (29
d'abril), pàg. 405.

RGE núm. 6680/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consolat argentí a les Illes Balears, DS núm. 28 (6 de
maig), pàg. 420-421.

Compareixences
RGE núm. 9405/09, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre la colAlaboració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb la presidència de la Unió Europea el
primer semestre de 2010, DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 533.

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8281/08, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia
Civil a Formentera, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 339.

RGE núm. 3129/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a himne de les Nacions Unides,
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 388.

RGE núm. 3864/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a jurisdicció universal, DS
núm. 27 (29 d'abril), pàg. 408-409.

RGE núm. 3866/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a retorn a l'ús civil de les bases
de Pollença i Alcúdia, DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 400-401.

Compareixences 
RGE núm. 8024/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre els criteris de selecció de les entitats
ciutadanes a l'hora de convocar el Fòrum de la Ciutadania, DS
núm. 24 (25 de febrer), pàg. 350.

RGE núm. 30/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
sobre l'acord entre l'Administració de la CAIB i diverses
organitzacions sindicals, DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 437-
438 i 441.

RGE núm. 6674/09, de l'Hble. Sra. Conselleria
d'Interior, sobre els costs dels estudis de la Conselleria
d'Interior, DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 470.

RGE núm. 6675/09, de l'Hble. Sra. Conselleria
d'Interior, sobre el cessament de la directora general
d'Emergències, DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 474-475 i 477.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11538/09, electoral dels

consells insulars, DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 559 i
560.

Compareixences
RGE núm. 7104/09, de l'Hble. Sra. Consellera

d'Innovació, Interior i Justícia, sobre el servei de meteorologia
propi de les Illes Balears, DS núm. 39 (2 de desembre), pàg.
575-576.

RGE núm. 12514/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, sobre les línies estratègiques de
la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, DS núm. 38 (18
de novembre), pàg. 551-552.

Escrits de la Fiscalia de la comunitat autònoma
RGE núm. 10089/08 i 11347/09, de memòria de la

Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2007 i de l'any 2008, respectivament, DS núm. 34 (30 de
setembre), pàg. 497.

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

Compareixences 
RGE núm. 8024/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre els criteris de selecció de les entitats
ciutadanes a l'hora de convocar el Fòrum de la Ciutadania, DS
núm. 24 (25 de febrer), pàg. 348-349 i 353.
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FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Escrits de la Fiscalia de la comunitat autònoma
RGE núm. 10089/08 i 11347/09, de memòria de la

Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2007 i de l'any 2008, respectivament, DS núm. 34 (30 de
setembre), pàg. 497-499 i 500.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2185/09, de modificació

de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social, DS núm. 31 (27 de maig), pàg. 459.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11538/09, electoral dels

consells insulars, DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 558 i
559-560.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8281/08, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia
Civil a Formentera, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 339-340.

RGE núm. 9300/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a abonament de les gratificacions extraordinàries dels
funcionaris de Justícia, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 355 i
356.

RGE núm. 3864/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a jurisdicció universal, DS
núm. 27 (29 d'abril), pàg. 409-410.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, d'indignitat

successòria per violència masclista, DS núm. 26 (8 d'abril),
pàg. 383.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3129/09, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a himne de les Nacions Unides,
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 388.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 12543/08, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la Xarxa
internacional de ciutats refugi, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg.
341 i 343.

RGE núm. 3864/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a jurisdicció universal, DS
núm. 27 (29 d'abril), pàg. 406-408 i 410-411.

RGE núm. 3866/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a retorn a l'ús civil de les bases
de Pollença i Alcúdia, DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 398-399,
401 i 402.

Escrits de la Fiscalia de la comunitat autònoma
RGE núm. 10089/08 i 11347/09, de memòria de la

Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2007 i de l'any 2008, respectivament, DS núm. 34 (30 de
setembre), pàg. 496.

LLINÀS I WARTHMANN, Isabel (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1566/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a defensor/a de la igualtat, DS núm. 26 (8 d'abril), pàg.
383-384 i 386-387.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3864/09, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a jurisdicció universal, DS
núm. 27 (29 d'abril), pàg. 408.

RGE núm. 3866/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a retorn a l'ús civil de les bases
de Pollença i Alcúdia, DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 400.

RGE núm. 5846/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei 3/1992, de comunitats balears
assentades fora de la comunitat autònoma, DS núm. 27 (29
d'abril), pàg. 403-404.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8281/08, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia
Civil a Formentera, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 338 i 340.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7084/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la creació de la Fundació del Museu Marítim, DS
núm. 37 (28 d'octubre), pàg. 538-539.
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PASTOR I SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1227/09, relativa a pràctiques de joves a

empreses de capital balear a Argentina, DS núm. 30 (20 de
maig), pàg. 448.

RGE núm. 1228/09, relativa a trobades d'escoles de
formació de joves balears a l'exterior, DS núm. 30 (20 de
maig), pàg. 449 i 450.

RGE núm. 1229/09, relativa a viatges a comunitats
balears a l'exterior, DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 451 i 452.

RGE núm. 1230/09, relativa a projectes de cooperació,
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 444 i 447.

RGE núm. 1231/09, relativa a conveni amb el Centre
Balear de Cuba, DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 452 i 453.

RGE núm. 11414/09, relativa a obertura del Consolat
argentí a Mallorca, DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 526 i 527.

RGE núm. 11417/09, relativa a actuacions
desenvolupades per la Fundació Balears a l'Exterior, DS núm.
36 (21 d'octubre), pàg. 528 i 529.

Proposicions no de llei
RGE núm. 12543/08, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la Xarxa
internacional de ciutats refugi, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg.
342-343.

RGE núm. 5846/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei 3/1992, de comunitats balears
assentades fora de la comunitat autònoma, DS núm. 27 (29
d'abril), pàg. 402-403 i 405-406.

RGE núm. 6680/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consolat argentí a les Illes Balears, DS núm. 28 (6 de
maig), pàg. 419 i 421.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1566/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a defensor/a de la igualtat, DS núm. 26 (8 d'abril), pàg.
385-386.

RIBALAIGA I BRIONES, ERNEST (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2185/09, de modificació

de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social, DS núm. 31 (27 de maig), pàg. 458.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7084/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la creació de la Fundació del Museu Marítim, DS
núm. 37 (28 d'octubre), pàg. 540-541.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2185/09, de modificació

de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social, DS núm. 31 (27 de maig), pàg. 458.

Del Projecte de llei RGE núm. 11538/09, electoral dels
consells insulars, DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 558-559
i 560.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8281/08, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia
Civil a Formentera, DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 338-339.

RGE núm. 9300/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a abonament de les gratificacions extraordinàries dels
funcionaris de Justícia, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 355.

RGE núm. 1566/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensor/a de la igualtat, DS núm. 26 (8 d'abril), pàg.
384-385.

RGE núm. 6680/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consolat argentí a les Illes Balears, DS núm. 28 (6 de
maig), pàg. 420.

RGE núm. 7084/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la creació de la Fundació del Museu Marítim, DS
núm. 37 (28 d'octubre), pàg. 539-540 i 542.

Compareixences 
RGE núm. 8024/08, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre els criteris de selecció de les entitats
ciutadanes a l'hora de convocar el Fòrum de la Ciutadania, DS
núm. 24 (25 de febrer), pàg. 349-350.

RGE núm. 30/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
sobre l'acord entre l'Administració de la CAIB i diverses
organitzacions sindicals, DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 436-
437.

RGE núm. 1559/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre el compliment de l'apartat 1.a) de la
proposició no de llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la sessió
plenària de dia 2 de desembre de 2008, DS núm. 35 (14
d'octubre), pàg. 510.

RGE núm. 6674/09, de l'Hble. Sra. Conselleria
d'Interior, sobre els costs dels estudis de la Conselleria
d'Interior, DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 469-470.

RGE núm. 6866/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre la situació del traspàs de competències de
justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
35 (14 d'octubre), pàg. 517.

RGE núm. 9405/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre la colAlaboració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb la presidència de la Unió Europea el
primer semestre de 2010, DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 532-
533.
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RGE núm. 12514/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, sobre les línies estratègiques de
la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, DS núm. 38 (18
de novembre), pàg. 550-551.

RODRÍGUEZ I BARBERÁ, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 3169/09, 3170/09, 3174/09 i 3178/09, relatives

a relació de contractes menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg.
362-364 i 365-366.

RGE núm. 3171/09, 3172/09 i 3173/09, relatives a relació
de contractes menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 367-368 i
369-370.

RGE núm. 3175/09 i 3176/09, relatives a relació de
contractes menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 371 i 372.

RGE núm. 3177/09, relativa a relació de contractes
menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 372-373 i 374-375.

RGE núm. 3179/09, relativa a relació de contractes
menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 485-486 i 487.

RGE núm. 3180/09 i 3181/09, relatives a relació de
contractes menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 487-488 i
489.

RGE núm. 3182/09, relativa a relació de contractes
menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 490.

RGE núm. 3183/09 i 3184/09, relatives a relació de
contractes menors, DS núm. 28 (6 de maig), pàg. 414-416 i
417-418.

RGE núm. 3186/09, 3187/09 i 3188/09, relatives a relació
de contractes menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 482-483
i 484-485.

RGE núm. 3185/09, relativa a  relació de contractes
menors, DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 394-396 i 397.

RGE núm. 6671/09, relativa a afirmacions de la
consellera d'Interior a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de
dia 11 de novembre de 2008, DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 462-
463 i 464-465.

RGE núm. 6942/09 i 6943/09, relatives a
desenvolupament de les competències contemplades a l'article
13 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, DS núm. 29 (13 de maig),
pàg. 426-427 i 428-429.

RGE núm. 6944/09 i 6945/09, relatives a manteniment
dels registres generals de dades dels membres integrants dels
cossos de policia local i dels policies auxiliars, DS núm. 29 (13
de maig), pàg. 430-431 i 432.

RGE núm. 12110/09, relativa a informe de la Direcció
general de Justícia quant al traspàs de competències de justícia
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 35 (14
d'octubre), pàg. 518-519 i 520-521.

RGE núm. 12111/09, relativa a béns, drets i obligacions
objecte de traspàs que es negocien actualment amb el Ministeri
de Justícia, DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 521 i 522.

RGE núm. 12123/09, relativa a fullets informatius del
servei 112 a Eivissa i Formentera (I), DS núm. 39 (2 de
desembre), pàg. 566 i 567.

RGE núm. 12124/09 i 12125/09, relatives a fullets
informatius del servei 112 a Eivissa i Formentera (II i III), DS
núm. 39 (2 de desembre), pàg. 568 i 569.

RGE núm. 12126/09, relativa a presència de la
Conselleria d'Interior a la Fira Integra+Seguretat (I), DS núm.
39 (2 de desembre), pàg. 569 i 570.

RGE núm. 12127/09, relativa a presència de la
Conselleria d'Interior a la Fira Integra+Seguretat (II), DS núm.
39 (2 de desembre), pàg. 570 i 571.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3866/09, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a retorn a l'ús civil de les bases
de Pollença i Alcúdia, DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 399-400 i
401-402.

Compareixences
RGE núm. 30/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,

sobre l'acord entre l'Administració de la CAIB i diverses
organitzacions sindicals, DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 434-
436 i 440-441.

RGE núm. 1559/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre el compliment de l'apartat 1.a) de la
proposició no de llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la sessió
plenària de dia 2 de desembre de 2008, DS núm. 35 (14
d'octubre), pàg. 507-508 i 509-510.

RGE núm. 6674/09, de l'Hble. Sra. Conselleria d'Interior,
sobre els costs dels estudis de la Conselleria d'Interior, DS
núm. 32 (3 de juny), pàg. 466, 468-469 i 472.

RGE núm. 6675/09, de l'Hble. Sra. Conselleria d'Interior,
sobre el cessament de la directora general d'Emergències, DS
núm. 32 (3 de juny), pàg. 473-474 i 476-477.

RGE núm. 6866/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre la situació del traspàs de competències de
justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
35 (14 d'octubre), pàg. 514-515 i 516.

RGE núm. 7104/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, sobre el servei de meteorologia
propi de les Illes Balears, DS núm. 39 (2 de desembre), pàg.
573-575 i 577-578.

RGE núm. 9405/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre la colAlaboració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb la presidència de la Unió Europea el
primer semestre de 2010, DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 531-
532 i 534-535.

RGE núm. 12514/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, sobre les línies estratègiques de
la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, DS núm. 38 (18
de novembre), pàg. 552-554 i 556-557.

SOLER I TORRES, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 7084/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la creació de la Fundació del Museu Marítim, DS
núm. 37 (28 d'octubre), pàg. 538 i 541-542.
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TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, d'indignitat

successòria per violència masclista, DS núm. 26 (8 d'abril),
pàg. 382-383.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9300/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a abonament de les gratificacions extraordinàries dels
funcionaris de Justícia, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 356.

Compareixences
RGE núm. 1559/09, de l'Hble. Sr. Conseller de

Presidència, sobre el compliment de l'apartat 1.a) de la
proposició no de llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la sessió
plenària de dia 2 de desembre de 2008, DS núm. 35 (14
d'octubre), pàg. 510.

RGE núm. 6866/09, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, sobre la situació del traspàs de competències de
justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
35 (14 d'octubre), pàg. 518.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes
RGE núm. 1230/09, relativa a projectes de cooperació,

DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 444 i 447.
RGE núm. 3185/09, relativa a  relació de contractes

menors, DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 396 i 397-398.

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

Preguntes
RGE núm. 3169/09, 3170/09, 3174/09 i 3178/09, relatives

a relació de contractes menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg.
364-365 i 366-367.

RGE núm. 3171/09, 3172/09 i 3173/09, relatives a relació
de contractes menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 368-369 i
370.

RGE núm. 3175/09 i 3176/09, relatives a relació de
contractes menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 371-372.

RGE núm. 3177/09, relativa a relació de contractes
menors, DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 373-374 i 375-376.

CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA, BÀRBARA
GALMÉS I CHICÓN

Preguntes
RGE núm. 3186/09, 3187/09 i 3188/09, relatives a relació

de contractes menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 483-484
i 485.

CONSELLER D'ESPORTS I JOVENTUT, MATEU
CAÑELLAS I MARTORELL

Preguntes
RGE núm. 3179/09, relativa a relació de contractes

menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 486 i 487.
RGE núm. 3180/09 i 3181/09, relatives a relació de

contractes menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 488-489 i
490.

RGE núm. 3182/09, relativa a relació de contractes
menors, DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 490-491.

CONSELLER D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES,
JAUME CARBONERO I MALBERTI

Preguntes
RGE núm. 3183/09 i 3184/09, relatives a relació de

contractes menors, DS núm. 28 (6 de maig), pàg. 416-417 i
418.

CONSELLERA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA,
PILAR COSTA I SERRA

Preguntes
RGE núm. 12110/09, relativa a informe de la Direcció

general de Justícia quant al traspàs de competències de justícia
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 35 (14
d'octubre), pàg. 519-520 i 521.

RGE núm. 12111/09, relativa a béns, drets i obligacions
objecte de traspàs que es negocien actualment amb el Ministeri
de Justícia, DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 522.

RGE núm. 12123/09, relativa a fullets informatius del
servei 112 a Eivissa i Formentera (I), DS núm. 39 (2 de
desembre), pàg. 566 i 567.

RGE núm. 12124/09 i 12125/09, relatives a fullets
informatius del servei 112 a Eivissa i Formentera (II i III), DS
núm. 39 (2 de desembre), pàg. 568 i 569.

RGE núm. 12126/09, relativa a presència de la
Conselleria d'Interior a la Fira Integra+Seguretat (I), DS núm.
39 (2 de desembre), pàg. 570.

RGE núm. 12127/09, relativa a presència de la
Conselleria d'Interior a la Fira Integra+Seguretat (II), DS núm.
39 (2 de desembre), pàg. 571.

Compareixences
RGE núm. 1559/09, sobre el compliment de l'apartat 1.a)

de la proposició no de llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la
sessió plenària de dia 2 de desembre de 2008, DS núm. 35 (14
d'octubre), pàg. 506-507, 508-509, 510 i 511.

RGE núm. 6866/09, sobre la situació del traspàs de
competències de justícia a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 511-514, 515-516,
517 i 518.

RGE núm. 7104/09, sobre el servei de meteorologia propi
de les Illes Balears, DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 572-573,
576-577 i 578.

RGE núm. 12514/09, sobre les línies estratègiques de la
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, DS núm. 38 (18 de
novembre), pàg. 546-550, 554-556 i 557-558.
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CONSELLERA D’INTERIOR, MARIA ÀNGELS
LECIÑENA I ESTEBAN

Preguntes
RGE núm. 6671/09, relativa a afirmacions de la

consellera d'Interior a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de
dia 11 de novembre de 2008, DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 463-
464 i 465-466.

RGE núm. 6942/09 i 6943/09, relatives a
desenvolupament de les competències contemplades a l'article
13 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, DS núm. 29 (13 de maig),
pàg. 427-428 i 429.

RGE núm. 6944/09 i 6945/09, relatives a manteniment
dels registres generals de dades dels membres integrants dels
cossos de policia local i dels policies auxiliars, DS núm. 29 (13
de maig), pàg. 431 i 432-433.

Compareixences
RGE núm. 30/09, sobre l'acord entre l'Administració de

la CAIB i diverses organitzacions sindicals, DS núm. 29 (13 de
maig), pàg. 433-434, 438-440 i 442.

RGE núm. 6674/09, de l'Hble. Sra. Conselleria d'Interior,
sobre els costs dels estudis de la Conselleria d'Interior, DS
núm. 32 (3 de juny), pàg. 467-468, 470-472 i 473.

RGE núm. 6675/09, de l'Hble. Sra. Conselleria d'Interior,
sobre el cessament de la directora general d'Emergències, DS
núm. 32 (3 de juny), pàg. 473, 475-476 i 477-478.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ALBERT
MORAGUES I GOMILA

Preguntes
RGE núm. 1227/09, relativa a pràctiques de joves a

empreses de capital balear a Argentina, DS núm. 30 (20 de
maig), pàg. 448 i 449.

RGE núm. 1228/09, relativa a trobades d'escoles de
formació de joves balears a l'exterior, DS núm. 30 (20 de
maig), pàg. 449 i 450-451.

RGE núm. 1229/09, relativa a viatges a comunitats
balears a l'exterior, DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 451 i 452.

RGE núm. 1231/09, relativa a conveni amb el Centre
Balear de Cuba, DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 453 i 454.

RGE núm. 1231/09, relativa a conveni amb el Centre
Balear de Cuba, DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 452 i 453.

RGE núm. 11414/09, relativa a obertura del Consolat
argentí a Mallorca, DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 526 i 527-
528.

RGE núm. 11417/09, relativa a actuacions
desenvolupades per la Fundació Balears a l'Exterior, DS núm.
36 (21 d'octubre), pàg. 528 i 529-530.

Compareixences 
RGE núm. 8024/08, sobre els criteris de selecció de les

entitats ciutadanes a l'hora de convocar el Fòrum de la
Ciutadania, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 346-348, 351-353
i 354-355.

RGE núm. 9405/09, sobre la colAlaboració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb la presidència de la Unió
Europea el primer semestre de 2010, DS núm. 36 (21
d'octubre), pàg. 530-531, 533-534 i 535.

D'ALTRES

FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS, BARTOMEU
BARCELÓ I OLIVER

Escrits de la Fiscalia de la comunitat autònoma
RGE núm. 10089/08 i 11347/09, de memòria de la

Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2007 i de l'any 2008, respectivament, DS núm. 34 (30 de
setembre), pàg. 494-496, 497 i 499-500.

TEMÀTIC

- A -

Acord entre l'Administració de la CAIB i diverses
organitzacions sindicals

DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 433.

Administració de la CAIB (vegeu Acord entre --- i diverses
organitzacions sindicals)

Argentina (vegeu Empreses de capital balear a ---)

- B -

Balears a l'exterior (vegeu Fundació ---)

Bases de Pollença i Alcúdia (vegeu Ús civil de les ---)

- C -

Caserna de la Guàrdia Civil
DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 338.

Centre Balear de Cuba (vegeu Conveni amb el ---)

Cessament de la directora general d'Emergències
DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 473.

Ciutats refugi (vegeu Xarxa internacional de ---)

ColAlaboració de la CAIB amb la presidència de la UE
DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 530.

Comunitats balears fora de la CA (vegeu també Viatges a --)
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 402.

Consell Econòmic i Social
DS núm. 31 (27 de maig), pàg. 458.

Consellera d'Interior
DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 462.
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Conselleria 
d'Innovació, Interior i Justícia
DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 546.
d'Interior (vegeu Estudis de la ---)

Consells insulars
DS núm. 38 (18 de novembre), pàg. 558.

Consolat argentí 
a Balears
DS núm. 28 (6 de maig), pàg. 419.
a Mallorca
DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 526.

Contractes menors 
DS núm. 25 (1 d'abril), pàg. 362-376.
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 394.
DS núm. 28 (6 de maig), pàg. 414.
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 42.
DS núm. 33 (10 de juny), pàg. 482-490.

Conveni amb el Centre Balear de Cuba
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 452.

Cooperació (vegeu Projectes de ---)

- D -

Defensor de la igualtat
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 383.

Directora general d'Emergències (vegeu Cessament de la --)

- E -

Empreses de capital balear a Argentina
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 448.

Entitats ciutadanes
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 346.

Escoles de formació de joves balears 
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 449.

Estudis de la Conselleria d'Interior
DS núm. 32 (3 de juny), pàg. 466.

- F -

Fira Integra+Seguretat
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 569-570.

Fòrum de la Ciutadania
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 346.

Funcionaris de Justícia
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 355.

Fundació 
Balears a l'exterior
DS núm. 36 (21 d'octubre), pàg. 528.
Museu Marítim 
DS núm. 37 (28 d'octubre), pàg. 538.

- G -

Gratificacions extraordinàries
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 355.

Guàrdia Civil (vegeu Caserna de la ---)

- H -

Himne de les Nacions Unides
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 387.

- I -

Igualtat (vegeu Defensor de la ---)

Indignitat successòria per violència masclista
DS núm. 26 (8 d'abril), pàg. 382.

- J -

Jurisdicció universal
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 406.

- L -

Llei 6/2005, de 3 de juny
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 426.

- M -

Memòries de la Fiscalia
DS núm. 34 (30 de setembre), pàg. 494.

- N -

Nacions Unides (vegeu Himne de les ---)
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- O -

Organitzacions sindicals (vegeu Acord entre
l'Administració de la CAIB i diverses ---)

- P -

Policia local (vegeu Registre general de dades de la ---)

Policies auxiliars (vegeu Registre general de dades dels ---
)

Presidència de la Unió Europea (vegeu ColAlaboració de
la CAIB amb la ---)

Projectes de cooperació
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 446.

Proposició no de llei RGE núm. 9402/08
DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 506.

- R -

Registre general de dades 
de la policia local
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 430.
dels policies auxiliars
DS núm. 29 (13 de maig), pàg. 430.

- S -

Servei 
de meteorologia
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 571.
112 a Eivissa i Formentera 
DS núm. 39 (2 de desembre), pàg. 566-568.

- T -

Traspàs de competències de Justícia
DS núm. 35 (14 d'octubre), pàg. 511-521.

- U -

Ús civil de les bases de Pollença i Alcúdia
DS núm. 27 (29 d'abril), pàg. 398.

- V -

Viatges a comunitats balears a l'exterior
DS núm. 30 (20 de maig), pàg. 451.

Violència masclista (vegeu Indignitat successòria per ---)

- X -

Xarxa internacional de ciutats refugi
DS núm. 23 (4 de febrer), pàg. 340.
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