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 INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 2153/07, relativa a obres d'infraestructures
educatives a Menorca.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 82-85.

RGE núm. 2154/07, relativa a nova escola d'educació
d'adults a Maó.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85-86.

RGE núm. 2155/07, relativa a obres d'infraestructures
educatives a Menorca.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 82-85.

RGE núm. 2324/07, relativa a nova escola d'educació
d'adults a Maó.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85-86.

RGE núm. 2325/07, relativa a colAlecció bibliogràfica
Montobbio.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86-88.

RGE núm. 2326/07, relativa a colAlecció bibliogràfica
Montobbio (II).
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86-88.

RGE núm. 2803/07, relativa a eixos del Pla estratègic
d'actuacions de la Conselleria d'Educació.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 88-90.

RGE núm. 2804/07, relativa a paper dels consells insulars
en la implantació del Pla estratègic de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 88-90.

RGE núm. 222/08, relativa a incidència de les instalAlacions
de Príncipes de España i Calanova en els esportistes de les
illes menors.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 126-128.

RGE núm. 223/08, relativa a millores a les instalAlacions de
Príncipes de España i Calanova.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 128-129.

RGE núm. 225/08, relativa a estalvi del trasllat al Palma
Arena de tots els departaments de la Conselleria d'Esports
i Joventut.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 129-131.

RGE núm. 226/08, relativa a problemàtica del motociclisme
a les Illes Balears.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 131-133.

RGE núm. 822/08, relativa a casal de federacions esportives
a Son Llàtzer.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133-134.

RGE núm. 823/08, relativa a programes a desenvolupar per
l'EBE.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 134-135.

RGE núm. 824/08, relativa a suport als esportistes
participants a les Olimpíades de Pequín.
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 138-140.

RGE núm. 825/08, relativa a criteris d'atorgament de
subvencions per part de la Fundació Illesport.
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 140-142.

RGE núm. 1209/08, relativa a unificar Bàsquet Inca, Palma
Aqua Màgica i Bàsquet Muro.
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 142-145.

RGE núm. 1772/08 a 1776/08, relatives a import màxim de
les ajudes als desplaçaments d'equips i esportistes (I a IV)
i a foment de l'aerotaxi i els jets privats entre els esportistes
de Balears.
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg.154-158.

RGE núm. 3015/08, relativa a escoles de Sa Bodega i Ca'n
Cantó.
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 178-179.

RGE núm. 3016/08, relativa a criteris territorials al
pressupost de política lingüística.
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 179-181.

RGE núm. 3017/08, relativa a pàgina web de política
lingüística.
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 181-182.

RGE núm. 3019/08, relativa a ús de la llengua catalana a
l'administració de l'Estat.
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 182-183.

RGE núm. 3579/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (I). 
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 211-212.

RGE núm. 3580/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (II). 
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 213-214.

RGE núm. 3581/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (III). 
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 214-215.

RGE núm. 3582/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (IV). 
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 215-216.

RGE núm. 3583/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (V). 
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 210-211.
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RGE núm. 6801/08, relativa a inversions estatals en cultura.
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 278-280.

RGE núm. 6802/08, relativa a inversions estatals en cultura
(I).
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 280-282.

RGE núm. 8651/08, relativa a traves per part de
l'ajuntament al Centre de Tecnificació de Manacor.
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 298-301.

RGE núm. 8652/08, relativa a pressupost de la primera fase
del Centre de Tecnificació de Manacor.
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 301-303.

RGE núm. 8688/08, relativa a nom del Centre de
Tecnificació de Tennis de Manacor.
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 303-305.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2787/07, relativa a Centre nacional especialitzat
de tecnificació esportiva de tir amb arc a Es Cubells,
Eivissa.
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 74-77.

RGE núm. 447/08, relativa a colAlaboració del Govern de les
Illes Balears amb els centres de seguiment tècnic esportiu
de l'illa.
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 114-117.

RGE núm. 804/08, relativa a pagament del cost dels
desplaçaments dels membres de les juntes directives de les
federacions esportives de Balears.
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 117-120.

RGE núm. 811/08, relativa a formació de persones adultes.
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 145-150.

RGE núm. 2939/08, relativa a establiment d'oficines de
garanties lingüístiques.
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 183-188.

RGE núm. 4569/08, relativa a inversions als museus
gestionats pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 222-225.

RGE núm. 6555/08, relativa a realització de polítiques
icloents per aconseguir la inserció dins el sistema educatiu
de la població romaní de les Illes Balears.
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 225-227.

RGE núm. 6806/08, relativa a creació d'una comissió per
establir criteris per a l'oferta de formació professional a les
Illes Balears.
DS núm. 23 (20 de novembre), pàg. 310-313.

RGE núm. 6807/08, relativa a dotació de beques per a
persones que cursin estudis de formació professional i que
visquin a zones on no es puguin cursar estudis de formació
professional.
DS núm. 23 (20 de novembre), pàg. 313-316.

RGE núm. 7691/08, relativa a mesures respecte de
l'educació davant la crisi econòmica.
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 242-250.

RGE núm. 8190/08, relativa a programa de fisioterapeutes
per a escolars amb necessitats educatives especials.
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 250-253.

RGE núm. 8191/08, relativa a mesures per evitar el mal
d'esquena als alumnes de primària i secundària.
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 253-256.

RGE núm. 8192/08, relativa a elaboració de grans projectes
culturals per part del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 282-287.

RGE núm. 8400/08, relativa a ajudes del Ministeri de
Cultura per a l'elaboració de les cartes arqueològiques
submarines de Menorca.
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 287-290.

RGE núm. 8426/08, relativa a tractament del trastorn per
dèficit d'atenció amb hiperactivitat.
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 294-298.

RGE núm. 9843/08, relativa a formació professional.
DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 322-325.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 86/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, sobre el Pla d'escoletes de primera infància.
DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 94-108.

RGE núm. 2303/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació
i Cultura, sobre el Pla de la tercera llengua.
DS núm. 13 (17 d'abril), pàg. 162-174.

RGE núm. 2315/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació
i Cultura, sobre la política del retorn del patrimoni històric
cap a les Illes Balears.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 194-205.

RGE núm. 4384/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre la colAlaboració del Consell Superior
d'Esports amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 18 (25 de setembre), pàg. 230-239.

RGE núm. 8194/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre els criteris de les subvencions de la
Fundació Illesport.
DS núm. 20 (16 d'octubre), pàg. 262-275.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6806/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació d'una comissió per establir criteris per a l'oferta de
formació professional a les Illes Balears, DS núm. 23 (20 de
novembre), pàg. 311-312.

Compareixences
RGE núm. 2303/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla de la tercera llengua, DS núm. 13 (17
d'abril), pàg. 166-167 i 172.

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

Preguntes
RGE núm. 6801/08, relativa a inversions estatals en cultura,

DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 278 i 279.
RGE núm. 6802/08, relativa a inversions estatals en cultura

(I), DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 280 i 281.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2787/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Centre nacional especialitzat de tecnificació esportiva de tir
amb arc a Es Cubells, Eivissa, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 76.

RGE núm. 447/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració del Govern de les Illes Balears amb els centres
de seguiment tècnic esportiu de l'illa, DS núm. 9 (28 de febrer),
pàg. 115.

RGE núm.804/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament del cost dels desplaçaments dels membres de les
juntes directives de les federacions esportives de Balears, DS
núm. 9 (28 de febrer), pàg. 118.

RGE núm. 811/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació de persones adultes, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg.
147-148.

RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
establiment d'oficines de garanties lingüístiques, DS núm. 14 (8
de maig), pàg. 184-185.

RGE núm. 6806/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d'una comissió per establir criteris per a l'oferta de
formació professional a les Illes Balears, DS núm. 23 (20 de
novembre), pàg. 311.

RGE núm. 6807/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
dotació de beques per a persones que cursin estudis de formació
professional i que visquin a zones on no es puguin cursar estudis
de formació professional, DS núm. 23 (20 de novembre), pàg.
314.

RGE núm. 7691/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures respecte de l'educació davant la crisi econòmica, DS
núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 246-248.

RGE núm. 8190/08, relativa a programa de fisioterapeutes
per a escolars amb necessitats educatives especials, DS núm. 19
(2 d'octubre), pàg. 251.

RGE núm. 8191/08, relativa a mesures per evitar el mal
d'esquena als alumnes de primària i secundària, DS núm. 19 (2
d'octubre), pàg. 254-255.

RGE núm. 8192/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració de grans projectes culturals per part del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 283-284.

RGE núm. 8400/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de les cartes
arqueològiques submarines de Menorca, DS núm. 21 (30
d'octubre), pàg. 287-288.

RGE núm. 9843/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
formació professional, DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 322-
323.

Compareixences
RGE núm. 2303/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla de la tercera llengua, DS núm. 13 (17
d'abril), pàg. 171.

RGE núm. 2315/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, sobre la política del retorn del patrimoni històric cap a
les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 197-199 i 203-
204.

RGE núm. 4384/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre la colAlaboració del Consell Superior d'Esports
amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (25
de setembre), pàg. 232-232 i 237-238.

RGE núm. 8194/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre els criteris de les subvencions de la Fundació
Illesport, DS núm. 20 (16 d'octubre), pàg. 267 i 273-274.

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2787/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Centre nacional especialitzat de tecnificació esportiva de tir
amb arc a Es Cubells, Eivissa, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 76.

RGE núm. 447/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració del Govern de les Illes Balears amb els centres
de seguiment tècnic esportiu de l'illa, DS núm. 9 (28 de febrer),
pàg. 116.

RGE núm.804/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament del cost dels desplaçaments dels membres de les
juntes directives de les federacions esportives de Balears, DS
núm. 9 (28 de febrer), pàg. 119.

Compareixences
RGE núm. 8194/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i

Joventut, sobre els criteris de les subvencions de la Fundació
Illesport, DS núm. 20 (16 d'octubre), pàg. 267-269 i 274.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex  Any 2008 5

 

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 811/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a formació de persones adultes, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg.
145-146 i 149-150.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

establiment d'oficines de garanties lingüístiques, DS núm. 14 (8
de maig), pàg. 186-187.

RGE núm. 7691/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures respecte de l'educació davant la crisi econòmica, DS
núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 242-244 i 249-250.

Compareixences
RGE núm. 86/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla d'escoletes de primera infància, DS núm.
8 (21 de febrer), pàg. 101-103 i 106-107.

RGE núm. 2303/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, sobre el Pla de la tercera llengua, DS núm. 13 (17
d'abril), pàg. 167-169, 172-173 i 174.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 2153/07, relativa a obres d'infraestructures

educatives a Menorca, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 82-83 i
84.

RGE núm. 2154/07, relativa a nova escola d'educació
d'adults a Maó, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85 i 86.

RGE núm. 2155/07, relativa a obres d'infraestructures
educatives a Menorca, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 82-83 i
84.

RGE núm. 2324/07, relativa a nova escola d'educació
d'adults a Maó, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85 i 86.

RGE núm. 2325/07, relativa a colAlecció bibliogràfica
Montobbio, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86 i 87.

RGE núm. 2326/07, relativa a colAlecció bibliogràfica
Montobbio (II), DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86 i 87.

RGE núm. 2803/07, relativa a eixos del Pla estratègic
d'actuacions de la Conselleria d'Educació, DS núm. 7 (14 de
febrer), pàg. 88 i 89-90.

RGE núm. 2804/07, relativa a paper dels consells insulars en
la implantació del Pla estratègic de la Conselleria d'Educació i
Cultura, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 88 i 89-90.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4569/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a inversions als museus gestionats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 222-223 i 224-225.

RGE núm. 8190/08, relativa a programa de fisioterapeutes
per a escolars amb necessitats educatives especials, DS núm. 19
(2 d'octubre), pàg. 250 i 252.

RGE núm. 8191/08, relativa a mesures per evitar el mal
d'esquena als alumnes de primària i secundària, DS núm. 19 (2
d'octubre), pàg. 253-254 i 255-256.

RGE núm. 8192/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració de grans projectes culturals per part del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 282-283 i 285-
286.

RGE núm. 8400/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de les cartes
arqueològiques submarines de Menorca, DS núm. 21 (30
d'octubre), pàg. 287 i 289-290.

RGE núm. 9843/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
formació professional, DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 324
i 325.

Compareixences
RGE núm. 2315/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre la política del retorn del patrimoni històric cap a
les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 195-196 i 202-
203.

LLADÓ I POL, FRANCESCA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7691/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures respecte de l'educació davant la crisi econòmica, DS
núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 248.

RGE núm. 8191/08, relativa a mesures per evitar el mal
d'esquena als alumnes de primària i secundària, DS núm. 19 (2
d'octubre), pàg. 255.

RGE núm. 8400/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de les cartes
arqueològiques submarines de Menorca, DS núm. 21 (30
d'octubre), pàg. 288-289.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 8426/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a tractament del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat,
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 296.

Compareixences
RGE núm. 86/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla d'escoletes de primera infància, DS núm.
8 (21 de febrer), pàg. 99-100 i 106.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Preguntes
RGE núm. 3015/08, relativa a escoles de Sa Bodega i Ca'n

Cantó, DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 178.
RGE núm. 3016/08, relativa a criteris territorials al

pressupost de política lingüística, DS núm. 14 (8 de maig), pàg.
179-180 i 181.

RGE núm. 3017/08, relativa a pàgina web de política
lingüística, DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 181.
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RGE núm. 3019/08, relativa a ús de la llengua catalana a
l'administració de l'Estat, DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 182 i
183.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2787/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Centre nacional especialitzat de tecnificació esportiva de tir
amb arc a Es Cubells, Eivissa, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 75.

RGE núm. 811/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació de persones adultes, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg.
146-147 i 150.

RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
establiment d'oficines de garanties lingüístiques, DS núm. 14 (8
de maig), pàg. 183-184 i 187.

RGE núm. 4569/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions als museus gestionats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 223.

RGE núm. 6555/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització de polítiques incloents per aconseguir la inserció dins
el sistema educatiu de la població romaní de les Illes Balears,
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 225-226 i 227.

RGE núm. 6806/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d'una comissió per establir criteris per a l'oferta de
formació professional a les Illes Balears, DS núm. 23 (20 de
novembre), pàg. 310 i 313.

RGE núm. 6807/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
dotació de beques per a persones que cursin estudis de formació
professional i que visquin a zones on no es puguin cursar estudis
de formació professional, DS núm. 23 (20 de novembre), pàg.
313-314 i 316.

RGE núm. 8426/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tractament del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat,
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 295-296.

Compareixences
RGE núm. 86/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla d'escoletes de primera infància, DS núm.
8 (21 de febrer), pàg. 97-98 i 106.

RGE núm. 2315/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, sobre la política del retorn del patrimoni històric cap a
les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 196-197 i 203.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Unió
Mallorquina)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2787/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Centre nacional especialitzat de tecnificació esportiva de tir
amb arc a Es Cubells, Eivissa, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 75-
76.

RGE núm. 447/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració del Govern de les Illes Balears amb els centres
de seguiment tècnic esportiu de l'illa, DS núm. 9 (28 de febrer),
pàg. 115.

RGE núm.804/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament del cost dels desplaçaments dels membres de les
juntes directives de les federacions esportives de Balears, DS
núm. 9 (28 de febrer), pàg. 117-118.

RGE núm. 811/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació de persones adultes, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg.
147.

RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
establiment d'oficines de garanties lingüístiques, DS núm. 14 (8
de maig), pàg. 184.

RGE núm. 7691/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures respecte de l'educació davant la crisi econòmica, DS
núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 245-246.

RGE núm. 8190/08, relativa a programa de fisioterapeutes
per a escolars amb necessitats educatives especials, DS núm. 19
(2 d'octubre), pàg. 250-251.

RGE núm. 8191/08, relativa a mesures per evitar el mal
d'esquena als alumnes de primària i secundària, DS núm. 19 (2
d'octubre), pàg. 254.

Compareixences
RGE núm. 86/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla d'escoletes de primera infància, DS núm.
8 (21 de febrer), pàg. 98-99.

RGE núm. 2303/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, sobre el Pla de la tercera llengua, DS núm. 13 (17
d'abril), pàg. 165 i 170-171.

MORELL I CUART, SANDRA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3579/08, relativa a política general del Consell

de Joventut (I), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 211 i 212.
RGE núm. 3580/08, relativa a política general del Consell

de Joventut (II), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 213.
RGE núm. 3581/08, relativa a política general del Consell

de Joventut (III), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 214.
RGE núm. 3582/08, relativa a política general del Consell

de Joventut (IV), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 215 i 216.
RGE núm. 3583/08, relativa a política general del Consell

de Joventut (V), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 210-211.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 222/08, relativa a incidència de les instalAlacions

de Príncipes de España i Calanova en els esportistes de les illes
menors, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 126 i 127.

RGE núm. 223/08, relativa a millores a les instalAlacions de
Príncipes de España i Calanova, DS núm. 10 (13 de març), pàg.
128 i 129.

RGE núm. 225/08, relativa a estalvi del trasllat al Palma
Arena de tots els departaments de la Conselleria d'Esports i
Joventut, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 129, 130 i 131.

RGE núm. 226/08, relativa a problemàtica del motociclisme
a les Illes Balears, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 131 i 132.

RGE núm. 822/08, relativa a casal de federacions esportives
a Son Llàtzer, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133.

RGE núm. 823/08, relativa a programes a desenvolupar per
l'EBE, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 134 i 135.

RGE núm. 824/08, relativa a suport als esportistes
participants a les Olimpíades de Pequín, DS núm. 11 (3 d'abril),
pàg. 138 i 139.
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RGE núm. 825/08, relativa a criteris d'atorgament de
subvencions per part de la Fundació Illesport, DS núm. 11 (3
d'abril), pàg. 140 i 141.

RGE núm. 1209/08, relativa a unificar Bàsquet Inca, Palma
Aqua Màgica i Bàsquet Muro, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 142-
143 i 144-145.

RGE núm. 1772/08 a 1776/08, relatives a import màxim de
les ajudes als desplaçaments d'equips i esportistes (I a IV) i a
foment de l'aerotaxi i els jets privats entre els esportistes de
Balears, DS núm. 12 (10 d'abril), pàg.154-155 i 156.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2787/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Centre nacional especialitzat de tecnificació esportiva de tir
amb arc a Es Cubells, Eivissa, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 74-
75 i 77.

RGE núm. 447/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració del Govern de les Illes Balears amb els centres
de seguiment tècnic esportiu de l'illa, DS núm. 9 (28 de febrer),
pàg. 114-115 i 116-117.

RGE núm.804/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament del cost dels desplaçaments dels membres de les
juntes directives de les federacions esportives de Balears, DS
núm. 9 (28 de febrer), pàg. 117 i 119-120.

Compareixences
RGE núm. 4384/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i

Joventut, sobre la colAlaboració del Consell Superior d'Esports
amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (25
de setembre), pàg. 230-232 i 237.

RGE núm. 8194/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre els criteris de les subvencions de la Fundació
Illesport, DS núm. 20 (16 d'octubre), pàg. 265-267 i 272-273.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 8651/08, relativa a traves per part de l'ajuntament

al Centre de Tecnificació de Manacor, DS núm. 22 (13 de
novembre), pàg. 299 i 300.

RGE núm. 8652/08, relativa a pressupost de la primera fase
del Centre de Tecnificació de Manacor, DS núm. 22 (13 de
novembre), pàg. 301 i 302.

RGE núm. 8688/08, relativa a nom del Centre de
Tecnificació de Tennis de Manacor, DS núm. 22 (13 de
novembre), pàg. 303 i 304.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6555/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

realització de polítiques incloents per aconseguir la inserció dins
el sistema educatiu de la població romaní de les Illes Balears,
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 227.

RITA I LARRUCEA, MARIA CRISTINA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 811/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a formació de persones adultes, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg.
148-149.

RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
establiment d'oficines de garanties lingüístiques, DS núm. 14 (8
de maig), pàg. 185-186.

RGE núm. 4569/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions als museus gestionats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 223-224.

RGE núm. 6555/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització de polítiques incloents per aconseguir la inserció dins
el sistema educatiu de la població romaní de les Illes Balears,
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 226-227.

RGE núm. 6807/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
dotació de beques per a persones que cursin estudis de formació
professional i que visquin a zones on no es puguin cursar estudis
de formació professional, DS núm. 23 (20 de novembre), pàg.
314-315.

RGE núm. 8190/08, relativa a programa de fisioterapeutes
per a escolars amb necessitats educatives especials, DS núm. 19
(2 d'octubre), pàg. 251-252 i 253.

RGE núm. 8192/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració de grans projectes culturals per part del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 284-285.

RGE núm. 8426/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tractament del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat,
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 297.

RGE núm. 9843/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
formació professional, DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 323-
324.

Compareixences
RGE núm. 86/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, sobre el Pla d'escoletes de primera infància, DS núm.
8 (21 de febrer), pàg. 100-101.

RGE núm. 2315/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, sobre la política del retorn del patrimoni històric cap a
les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 199-200 i 204.

RGE núm. 4384/08, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre la colAlaboració del Consell Superior d'Esports
amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 18 (25
de setembre), pàg. 233-234 i 238.

SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6806/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació d'una comissió per establir criteris per a l'oferta de
formació professional a les Illes Balears, DS núm. 23 (20 de
novembre), pàg. 312-313.

RGE núm. 6807/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
dotació de beques per a persones que cursin estudis de formació
professional i que visquin a zones on no es puguin cursar estudis
de formació professional, DS núm. 23 (20 de novembre), pàg.
315-316.



8 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex Any 2008

 

RGE núm. 8426/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tractament del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat,
DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 294-295 i 298.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7691/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures respecte de l'educació davant la crisi econòmica, DS
núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 244-245.

VICENS I MIR, BARTOMEU (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9843/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

formació professional, DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 322-
323 i 324.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D'EDUCACIÓ I ESPORTS, BÀRBARA
GALMÉS I CHICÓN

Preguntes
RGE núm. 2153/07, relativa a obres d'infraestructures

educatives a Menorca, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 83-84 i
85.

RGE núm. 2154/07, relativa a nova escola d'educació
d'adults a Maó, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85 i 86.

RGE núm. 2155/07, relativa a obres d'infraestructures
educatives a Menorca, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 83-84 i
85.

RGE núm. 2324/07, relativa a nova escola d'educació
d'adults a Maó, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85 i 86.

RGE núm. 2325/07, relativa a colAlecció bibliogràfica
Montobbio, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 87.

RGE núm. 2326/07, relativa a colAlecció bibliogràfica
Montobbio (II), DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 87.

RGE núm. 2803/07, relativa a eixos del Pla estratègic
d'actuacions de la Conselleria d'Educació, DS núm. 7 (14 de
febrer), pàg. 88-89 i 90.

RGE núm. 2804/07, relativa a paper dels consells insulars en
la implantació del Pla estratègic de la Conselleria d'Educació i
Cultura, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 88-89 i 90.

RGE núm. 3015/08, relativa a escoles de Sa Bodega i Ca'n
Cantó, DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 179.

RGE núm. 3016/08, relativa a criteris territorials al
pressupost de política lingüística, DS núm. 14 (8 de maig), pàg.
180.

RGE núm. 3017/08, relativa a pàgina web de política
lingüística, DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 181-182.

RGE núm. 3019/08, relativa a ús de la llengua catalana a
l'administració de l'Estat, DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 182.

RGE núm. 6801/08, relativa a inversions estatals en cultura,
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 278 i 279-280.

RGE núm. 6802/08, relativa a inversions estatals en cultura
(I), DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 280-281 i 282.

Compareixences
RGE núm. 86/08, sobre el Pla d'escoletes de primera

infància, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 94-97, 103-105 i 107-
108.

RGE núm. 2303/08, sobre el Pla de la tercera llengua, DS
núm. 13 (17 d'abril), pàg. 162-165, 167, 169-170, 173 i 174.

RGE núm. 2315/08, sobre la política del retorn del patrimoni
històric cap a les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg.
194-195, 200-202 i 205.

CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT, MATEU
CAÑELLAS I MARTORELL

Preguntes
RGE núm. 222/08, relativa a incidència de les instalAlacions

de Príncipes de España i Calanova en els esportistes de les illes
menors, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 126-127 i 128.

RGE núm. 223/08, relativa a millores a les instalAlacions de
Príncipes de España i Calanova, DS núm. 10 (13 de març), pàg.
128 i 129.

RGE núm. 225/08, relativa a estalvi del trasllat al Palma
Arena de tots els departaments de la Conselleria d'Esports i
Joventut, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 130.

RGE núm. 226/08, relativa a problemàtica del motociclisme
a les Illes Balears, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 131-132 i
133.

RGE núm. 822/08, relativa a casal de federacions esportives
a Son Llàtzer, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 823/08, relativa a programes a desenvolupar per
l'EBE, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 134 i 135.

RGE núm. 824/08, relativa a suport als esportistes
participants a les Olimpíades de Pequín, DS núm. 11 (3 d'abril),
pàg. 138 i 139-140.

RGE núm. 825/08, relativa a criteris d'atorgament de
subvencions per part de la Fundació Illesport, DS núm. 11 (3
d'abril), pàg. 141 i 142.

RGE núm. 1209/08, relativa a unificar Bàsquet Inca, Palma
Aqua Màgica i Bàsquet Muro, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 143-
144 i 145.

RGE núm. 1772/08 a 1776/08, relatives a import màxim de
les ajudes als desplaçaments d'equips i esportistes (I a IV) i a
foment de l'aerotaxi i els jets privats entre els esportistes de
Balears, DS núm. 12 (10 d'abril), pàg.155 i 156-158.

RGE núm. 3579/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (I), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 212.

RGE núm. 3580/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (II), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 213 i 214.

RGE núm. 3581/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (III), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 214 i 215.

RGE núm. 3582/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (IV), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 215 i 216.

RGE núm. 3583/08, relativa a política general del Consell
de Joventut (V), DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 210 i 211.

RGE núm. 8651/08, relativa a traves per part de l'ajuntament
al Centre de Tecnificació de Manacor, DS núm. 22 (13 de
novembre), pàg. 299 i 300-301.

RGE núm. 8652/08, relativa a pressupost de la primera fase
del Centre de Tecnificació de Manacor, DS núm. 22 (13 de
novembre), pàg. 302 i 303.

RGE núm. 8688/08, relativa a nom del Centre de
Tecnificació de Tennis de Manacor, DS núm. 22 (13 de
novembre), pàg. 304 i 305.
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Compareixences
RGE núm. 4384/08, sobre la colAlaboració del Consell

Superior d'Esports amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 18 (25 de setembre), pàg. 230, 234-236 i 238.

RGE núm. 8194/08, sobre els criteris de les subvencions de
la Fundació Illesport, DS núm. 20 (16 d'octubre), pàg. 262-265,
269-272 i 274-275.

TEMÀTIC

- A -

Administració de l'Estat (vegeu Llengua catalana a l'---)

Aerotaxi 
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 154.

- B -

Bàsquet 
Inca 
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 142.
Muro
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 142.

Beques per a formació professional
 DS núm. 23 (20 de novembre), pàg. 313.

Bodega, Sa (vegeu Escola ---)

- C -

Calanova
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 126 i 128.

Can Cantó (vegeu Escola ---)

Cartes arqueològiques submarines de Menorca
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 287.

Casal de federacions esportives
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133.

Centre 
nacional especialitzat de tecnificació esportiva de tir
amb arc
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 74.
de Tecnificació de Manacor
 DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 298-303.

Centres de seguiment tecnicoesportiu
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 114.

ColAlecció bibliogràfica Montobbio
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86.

Consell 
de Joventut
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 210-216.
Superior d'Esports 
DS núm. 18 (25 de setembre), pàg. 230.

Crisi econòmica (vegeu Educació davant la ---)

Cubells, Es
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 74.

Cultura (vegeu Inversions estatals en ---)

- D -

Dèficit d'atenció amb hiperactivitat (vegeu Trastorn per ---)

Desplaçament d'equips i esportistes
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg.154.

- E -

Educació davant la crisi econòmica
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 142.

Escola 
Balear d'Esports (EBE)
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 134.

Sa Bodega
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 178.
Can Cantó
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 178.
d'educació d 'adults
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 85.

Escolars amb necessitats educatives especials
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 250.

Escoletes (vegeu Pla d'escoletes de primera infància)

Esportistes
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 138.

Esquena (vegeu Mal d'esquena)

- F -

Federacions esportives (vegeu també Casal de ---)
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 117.

Fisioterapeutes
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 250.
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Formació 
de persones adultes
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 145.
professional (vegeu també Beques per a --- i Oferta de ---
)
DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 322.

Fundació Illesport (vegeu Subvencions de la ---)

- G -

Garanties lingüístiques (vegeu Oficina de ---)

- I -

Infraestructures educatives
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 82.

Inserció de la població romaní al sistema educatiu
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 225.

Inversions estatals en cultura
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 278-280.

- J -

Jet privat
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 154.

- L -

Llengua catalana a l'Administració de l'Estat
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 182.

- M -

Mal d'esquena
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 253.

Montobbio (vegeu ColAlecció bibliogràfica ---)

Motociclisme
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 131.

Museus
DS núm. 17 (18 de setembre), pàg. 222.

- O -

Oferta de formació professional
 DS núm. 23 (20 de novembre), pàg. 310.

Oficina de garanties lingüístiques
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 183.

Olimpíades de Pequín
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 138.

- P -

Palma 
Aqua Magica 
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 142.
Arena
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 129.

Patrimoni històric
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 194.

Persones adultes (vegeu Formació de ---)

Pla 
d'escoletes de primera infància
DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 94. 
estratègic d'actuacions
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 88.
de la tercera llengua
DS núm. 13 /17 d'abril), pàg. 162.

Població romaní (vegeu Inserció de la --- al sistema
educatiu)

Política lingüística (vegeu també Web de ---)
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 179.

Príncipes de España
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 126 i 128.

Projectes culturals
DS núm. 21 (30 d'octubre), pàg. 282.

- S -

Subvencions de la Fundació Illesport
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 140.
DS núm. 20 (16 d'octubre), pàg. 262.

- T -

Tercera llengua (vegeu Pla de la ---)

Tir amb arc (vegeu Centre nacional especialitzat de
tecnificació esportiva de ---)

Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat
 DS núm. 22 (13 de novembre), pàg. 294.
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Web de política lingüística
DS núm. 14 (8 de maig), pàg. 181.
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