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 INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 1056/09, relativa a desplaçaments dels
esportistes de les Balears.
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 354-356.

RGE núm. 1057/09, relativa a projecte de tecnificació
esportiva.
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 356-359.

RGE núm. 1058/09 i 1059/09, relatives a aportació del
Govern per a noves infraestructures esportives a Sa Coma
(Eivissa) i finançament d'aquestes.
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 359-360.

RGE núm. 1060/09, relativa a infraestructures esportives
per al 2009.
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 360-362.

RGE núm. 1061/09, relativa a nou pla d'instalAlacions
esportives.
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 362-364.

RGE núm. 1062/09, relativa a aportacions del Consell
Superior d'Esports a la comunitat autònoma.
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 393-395.

RGE núm. 1063/09, relativa a serveis i activitats que es
deixaran de prestar per motiu de la crisi econòmica.
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 395-397.

RGE núm. 1481/09, relativa a declaracions del president
del Gremi de Llibreters de Mallorca.
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 406-408.

RGE núm. 1482/09 i 1483/09, relatives a promoció exterior
de la llengua i cultura i a reestructuració de l'Institut
d'Estudis Baleàrics.
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 408-411.

RGE núm. 1484/09, relativa a transferència de cultura als
consells insulars.
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 411-413.

RGE núm. 1485/09, relativa a transferència del Museu de
Menorca al Consell Insular de Menorca.
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 413-414.

RGE núm. 3193/09 i 3194/09, relatives a problemes de
gestió al Museu de Mallorca (I i II).
DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 422-425.

RGE núm. 3398/09, relativa a criteris seguits per l'Institut
d'Estudis Baleàrics per a la publicació de llibres.
DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 426-427.

RGE núm. 3399/09, relativa a subvencions per a les escoles
de música.
DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 427-428.

RGE núm. 5850/09 i 5851/09, relatives a gestió i a canvis en
la gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll
de Menorca.
DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 428-431.

RGE núm. 6107/09, 6198/09, 6109/09, 6110/09, 6111/09 i
6112/09, relatives a ajudes per participar en el món de l'art
i la cultura, a polítiques culturals, a suport a la creació
artística, a canals d'intercanvi amb altres realitats
culturals, a suport a iniciatives creatives dels artistes de les
Illes Balears i a projectes d'arts plàstiques que han tingut
suport institucional.
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474-480.

RGE núm. 12467/09 i 12469/09, relatives a màster en
formació del professorat a Menorca i cost d'aquest.
DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 558-560.

RGE núm. 12468/09, relativa a plans d'evacuació de les
escoletes de Menorca.
DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 560-561.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3751/08, relativa a solAlicitud al Consell Superior
d'Esports de la subvenció del cent per cent del cost dels
desplaçaments dels equips i dels esportistes de Balears a la
Península i a les Illes Canàries per participar en
competicions esportives estatals.
DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 333-336.

RGE núm. 13382/08, relativa a Pla pilot integral de
normalització lingüística per a l'illa d'Eivissa.
DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 330-333.

RGE núm. 13383/08, relativa a realització d'un estudi
sociològic sobre l'impacte social del turisme en la joventut.
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 390-393.

RGE núm. 4867/08, relativa a facultat de medicina a les
Illes Balears.
DS núm. 26 (26 de febrer), pàg. 342-347.

RGE núm. 1563/09, relativa a compliment dels
compromisos contrets amb el Menorca Bàsquet.
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 397-401.

RGE núm. 2544/09, relativa a transposició de la Directiva
2007/23/CEE i suport als correfocs.
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 414-417.

RGE núm. 4098/09, relativa a cicles formatius de grau
superior i de grau mitjà a Formentera per al curs
2009/2010.
DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 431-434.
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RGE núm. 4100/09, relativa a visites escolars a les
institucions.
DS núm. 32 (21 de maig), pàg. 438-441.

RGE núm. 6131/09, relativa a desenvolupament d'un
programa de foment de l'activitat física i adquisició
d'hàbits saludables entre els alumnes d'educació
secundària.
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 446-449.

RGE núm. 7083/09, relativa a subvencions a les escoles de
música.
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 449-453.

RGE núm. 7712/09, relativa a Pla d'integració
sociolingüística a les presons.
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 454-457.

RGE núm. 9469/09, relativa a mesures contra el
ciberassetjament escolar (cyberbullying).
DS núm. 36 (17 de setembre), pàg. 486-489.

RGE núm. 10771/09, relativa a establiment d'una línia
d'ajuts per residència per a estudiants amb necessitats
econòmiques extremes.
DS núm. 36 (17 de setembre), pàg. 489-492.

RGE núm. 12373/09, relativa a projecte El Camí.
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 518-521.

RGE núm. 12431/09, relativa a reforçament de tots els
programes que incideixen en la lluita contra
l'abandonament prematur del sistema educatiu.
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 514-518.

RGE núm. 12433/09, relativa a solAlicitud de sotmetre la
Unión Deportiva Ibiza-Eivissa al control financer que
preveu la Llei de subvencions mitjançant una auditoria dels
seus comptes des del 2007.
DS núm. 40 (19 de novembre), pàg. 546-550.

RGE núm. 12717/09 i 12730/09, relatives a construcció d'un
nou institut d'ensenyament secundari i a construcció d'un
segon institut al municipi de Santa Eulària a Eivissa.
DS núm. 40 (19 de novembre), pàg. 550-553.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1489/09, de la rectora de la Universitat de les
Illes  Balears, Montserrat Casas i Ametller, sobre la
situació actual de la UIB i reptes de futur: l'adaptació a
l'espai europeu de l'educació superior.
DS núm. 28 (12 de març), pàg. 370-387.

RGE núm. 5849/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, sobre les actuacions i la política del Govern pel
que fa a l'ensenyament de música i dansa.
DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 561-565.

RGE núm. 6880/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre la situació de les ajudes compromeses amb
el Club Menorca Bàsquet.
DS núm. 34 (4 de juny), pàg. 462-468.

RGE núm. 11421/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre el funcionament, les activitats
desenvolupades i els pressuposts de l'Escola Balear de
l'Esport.
DS núm. 37 (1 d'octubre), pàg. 498-509.

RGE núm. 12749/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, sobre les línies estratègiques de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
DS núm. 39 (15 d'octubre), pàg. 526-540.

D'ALTRES

Elecció del càrrec de secretari/secretària de la comissió.
DS núm. 26 (26 de febrer), pàg. 342.

RGE núm. 1489/09, sobre acord de recaptar la presència de
la rectora i de l'equip rectoral de la UIB perquè informi
sobre la situació actual de la universitat i reptes de futur:
l'adaptació a l'espai europeu de l'educació superior.
DS núm. 26 (26 de febrer), pàg. 347-350.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4098/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cicles formatius de grau superior i de grau mitjà a Formentera
per al curs 2009/2010, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 432-433.

Compareixences 
RGE núm. 1489/09, de la rectora de la Universitat de les

Illes  Balears, Montserrat Casas i Ametller, sobre la situació
actual de la UIB i reptes de futur: l'adaptació a l'espai europeu
de l'educació superior, DS núm. 28 (12 de març), pàg. 374-375.

D'altres
RGE núm. 1489/09, sobre acord de recaptar la presència de

la rectora i de l'equip rectoral de la UIB perquè informi sobre la
situació actual de la universitat i reptes de futur: l'adaptació a
l'espai europeu de l'educació superior, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 347-348.
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ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4867/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a facultat de medicina a les Illes Balears, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 345-346.

RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes de Balears a la Península i a les Illes
Canàries per participar en competicions esportives estatals, DS
núm. 25 (12 de febrer), pàg. 334-335.

RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla pilot integral de normalització lingüística per a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 331.

RGE núm. 13383/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a realització d'un estudi sociològic sobre l'impacte social del
turisme en la joventut, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 391.

RGE núm. 1563/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels compromisos contrets amb el Menorca
Bàsquet, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 398-399.

RGE núm. 2544/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transposició de la Directiva 2007/23/CEE i suport als correfocs,
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 415-416.

RGE núm. 4098/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cicles formatius de grau superior i de grau mitjà a Formentera
per al curs 2009/2010, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 432.

RGE núm. 4100/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a visites escolars a les
institucions, DS núm. 32 (21 de maig), pàg. 438 i 440-441.

RGE núm. 6131/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament d'un programa de foment de l'activitat física
i adquisició d'hàbits saludables entre els alumnes d'educació
secundària, DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 447-448.

RGE núm. 7083/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions a les escoles de música, DS núm. 33 (28 de
maig), pàg. 452-453.

RGE núm. 7712/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla d'integració sociolingüística a les presons, DS núm. 33 (28
de maig), pàg. 454-455.

RGE núm. 9469/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures contra el ciberassetjament escolar (cyberbullying), DS
núm. 36 (17 de setembre), pàg. 486-487.

RGE núm. 10771/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a establiment d'una línia d'ajuts per residència per a estudiants
amb necessitats econòmiques extremes, DS núm. 36 (17 de
setembre), pàg. 489-490.

RGE núm. 12373/09, dels grups parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a projecte El
Camí, DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 518-521.

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 518-519 i 521.

RGE núm. 12433/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de sotmetre la Unión Deportiva Ibiza-
Eivissa al control financer que preveu la Llei de subvencions
mitjançant una auditoria dels seus comptes des del 2007, DS
núm. 40 (19 de novembre), pàg. 548.

RGE núm. 12717/09 i 12730/09, dels grups parlamentaris
Mixt i Popular, respectivament, relatives a construcció d'un nou
institut d'ensenyament secundari i a construcció d'un segon

institut al municipi de Santa Eulària a Eivissa, DS núm. 40 (19
de novembre), pàg. 552.

Compareixences 
RGE núm. 1489/09, de la rectora de la Universitat de les

Illes  Balears, Montserrat Casas i Ametller, sobre la situació
actual de la UIB i reptes de futur: l'adaptació a l'espai europeu
de l'educació superior, DS núm. 28 (12 de març), pàg. 380-381.

RGE núm. 6880/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre la situació de les ajudes compromeses amb el
Club Menorca Bàsquet, DS núm. 34 (4 de juny), pàg. 464-465.

RGE núm. 11421/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre el funcionament, les activitats desenvolupades
i els pressuposts de l'Escola Balear de l'Esport, DS núm. 37 (1
d'octubre), pàg. 501.

D'altres
RGE núm. 1489/09, sobre acord de recaptar la presència de

la rectora i de l'equip rectoral de la UIB perquè informi sobre la
situació actual de la universitat i reptes de futur: l'adaptació a
l'espai europeu de l'educació superior, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 349.

CASTRO I GANDASEGUI, CARME (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4867/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a facultat de medicina a les Illes Balears, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 342-343 i 346-347.

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes de Balears a la Península i a les Illes
Canàries per participar en competicions esportives estatals, DS
núm. 25 (12 de febrer), pàg. 335.

RGE núm. 12433/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de sotmetre la Unión Deportiva Ibiza-
Eivissa al control financer que preveu la Llei de subvencions
mitjançant una auditoria dels seus comptes des del 2007, DS
núm. 40 (19 de novembre), pàg. 548-549.

Compareixences
RGE núm. 11421/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i

Joventut, sobre el funcionament, les activitats desenvolupades
i els pressuposts de l'Escola Balear de l'Esport, DS núm. 37 (1
d'octubre), pàg. 501-502 i 508.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex  Any 2009 5

 

DALMAU I FORTUNY, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13383/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a realització d'un estudi sociològic sobre l'impacte social del
turisme en la joventut, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 391-392.

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

Preguntes
RGE núm. 3193/09 i 3194/09, relatives a problemes de

gestió al Museu de Mallorca (I i II), DS núm. 31 (20 d'abril),
pàg. 422-423 i 424-425.

RGE núm. 6107/09, 6198/09, 6109/09, 6110/09, 6111/09 i
6112/09, relatives a ajudes per participar en el món de l'art i la
cultura, a polítiques culturals, a suport a la creació artística, a
canals d'intercanvi amb altres realitats culturals, a suport a
iniciatives creatives dels artistes de les Illes Balears i a projectes
d'arts plàstiques que han tingut suport institucional.
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474-475 i 478-479.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2544/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

transposició de la Directiva 2007/23/CEE i suport als correfocs,
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 417.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1481/09, relativa a declaracions del president del

Gremi de Llibreters de Mallorca, DS núm. 30 (2 d'abril), pàg.
406 i 407.

RGE núm. 1482/09 i 1483/09, relatives a promoció exterior
de la llengua i cultura i a reestructuració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics, DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 408-409 i 410.

RGE núm. 1484/09, relativa a transferència de cultura als
consells insulars, DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 411 i 412.

RGE núm. 1485/09, relativa a transferència del Museu de
Menorca al Consell Insular de Menorca, DS núm. 30 (2 d'abril),
pàg. 413-414.

RGE núm. 5850/09 i 5851/09, relatives a gestió i a canvis en
la gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll de
Menorca, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 428, 429 i 430-431.

RGE núm. 12467/09 i 12469/09, relatives a màster en
formació del professorat a Menorca i cost d'aquest, DS núm. 41
(3 de desembre), pàg. 558 i 559-560.

RGE núm. 12468/09, relativa a plans d'evacuació de les
escoletes de Menorca, DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 560 i
561.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1563/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment dels compromisos contrets amb el Menorca
Bàsquet, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 398 i 400-401.

RGE núm. 4100/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a visites escolars a les
institucions, DS núm. 32 (21 de maig), pàg. 440 i 441.

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 520-521.

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 514-515 i 518.

Compareixences
RGE núm. 6880/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i

Joventut, sobre la situació de les ajudes compromeses amb el
Club Menorca Bàsquet, DS núm. 34 (4 de juny), pàg. 463-464
i 467-468.

LLINÁS I WARTHMANN, ISABEL (Grup parlamentari
Popular)

Compareixences 
RGE núm. 1489/09, de la rectora de la Universitat de les

Illes  Balears, Montserrat Casas i Ametller, sobre la situació
actual de la UIB i reptes de futur: l'adaptació a l'espai europeu
de l'educació superior, DS núm. 28 (12 de març), pàg. 385-386.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4867/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a facultat de medicina a les Illes Balears, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 344-345.

RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes de Balears a la Península i a les Illes
Canàries per participar en competicions esportives estatals, DS
núm. 25 (12 de febrer), pàg. 334.

RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla pilot integral de normalització lingüística per a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 330-331 i 333.

RGE núm. 13383/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a realització d'un estudi sociològic sobre l'impacte social del
turisme en la joventut, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 390-391
i 393.

RGE núm. 6131/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament d'un programa de foment de l'activitat física
i adquisició d'hàbits saludables entre els alumnes d'educació
secundària, DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 447.

RGE núm. 7083/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions a les escoles de música, DS núm. 33 (28 de
maig), pàg. 452.

RGE núm. 7712/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla d'integració sociolingüística a les presons, DS núm. 33 (28
de maig), pàg. 454 i 456.

RGE núm. 10771/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a establiment d'una línia d'ajuts per residència per a estudiants
amb necessitats econòmiques extremes, DS núm. 36 (17 de
setembre), pàg. 489 i 491-492.

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
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la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 515.

RGE núm. 12433/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de sotmetre la Unión Deportiva Ibiza-
Eivissa al control financer que preveu la Llei de subvencions
mitjançant una auditoria dels seus comptes des del 2007, DS
núm. 40 (19 de novembre), pàg. 547.

RGE núm. 12717/09 i 12730/09, dels grups parlamentaris
Mixt i Popular, respectivament, relatives a construcció d'un nou
institut d'ensenyament secundari i a construcció d'un segon
institut al municipi de Santa Eulària a Eivissa, DS núm. 40 (19
de novembre), pàg. 550-551 i 553.

Compareixences 
RGE núm. 1489/09, de la rectora de la Universitat de les

Illes  Balears, Montserrat Casas i Ametller, sobre la situació
actual de la UIB i reptes de futur: l'adaptació a l'espai europeu
de l'educació superior, DS núm. 28 (12 de març), pàg. 377-378.

RGE núm. 12749/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, sobre les línies estratègiques de la Conselleria
d'Educació i Cultura, DS núm. 39 (15 d'octubre), pàg. 530-531
i 538-539.

D'altres
RGE núm. 1489/09, sobre acord de recaptar la presència de

la rectora i de l'equip rectoral de la UIB perquè informi sobre la
situació actual de la universitat i reptes de futur: l'adaptació a
l'espai europeu de l'educació superior, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 349.

MAYANS I SERRA, JOSEP M. (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4098/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cicles formatius de grau superior i de grau mitjà a Formentera
per al curs 2009/2010, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 431-432 i
434.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2544/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

transposició de la Directiva 2007/23/CEE i suport als correfocs,
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 414-415 i 417.

RGE núm. 9469/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures contra el ciberassetjament escolar (cyberbullying), DS
núm. 36 (17 de setembre), pàg. 486 i 488-489.

MORELL I CUART, SANDRA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13383/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a realització d'un estudi sociològic sobre l'impacte social del
turisme en la joventut, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 392.

MORILLAS I NAVARRO, MARÍA LUISA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2544/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

transposició de la Directiva 2007/23/CEE i suport als correfocs,
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 416.

RGE núm. 6131/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament d'un programa de foment de l'activitat física
i adquisició d'hàbits saludables entre els alumnes d'educació
secundària, DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 448-449.

RGE núm. 9469/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures contra el ciberassetjament escolar (cyberbullying), DS
núm. 36 (17 de setembre), pàg. 487-488.

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 517-518.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9469/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures contra el ciberassetjament escolar (cyberbullying), DS
núm. 36 (17 de setembre), pàg. 488.

RGE núm. 10771/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a establiment d'una línia d'ajuts per residència per a estudiants
amb necessitats econòmiques extremes, DS núm. 36 (17 de
setembre), pàg. 491.

Compareixences
RGE núm. 5849/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions i la política del Govern pel que fa
a l'ensenyament de música i dansa, DS núm. 41 (3 de
desembre), pàg. 562-563 i 565.

RGE núm. 12749/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, sobre les línies estratègiques de la Conselleria
d'Educació i Cultura, DS núm. 39 (15 d'octubre), pàg. 533-535
i 539.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1056/09, relativa a desplaçaments dels esportistes

de les Balears, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 354 i 355.
RGE núm. 1057/09, relativa a projecte de tecnificació

esportiva, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 356 i 358.
RGE núm. 1058/09 i 1059/09, relatives a aportació del

Govern per a noves infraestructures esportives a Sa Coma
(Eivissa) i finançament d'aquestes, DS núm. 27 (5 de març),
pàg. 359 i 360.

RGE núm. 1060/09, relativa a infraestructures esportives per
al 2009, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 361 i 362.

RGE núm. 1061/09, relativa a nou pla d'instalAlacions
esportives, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 362 i 363.

RGE núm. 1062/09, relativa a aportacions del Consell
Superior d'Esports a la comunitat autònoma, DS núm. 29 (19 de
març), pàg. 393 i 395.
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RGE núm. 1063/09, relativa a serveis i activitats que es
deixaran de prestar per motiu de la crisi econòmica, DS núm. 29
(19 de març), pàg. 395-396.

Proposicions no de llei
RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes de Balears a la Península i a les Illes
Canàries per participar en competicions esportives estatals, DS
núm. 25 (12 de febrer), pàg. 333-334 i 336.

RGE núm. 6131/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament d'un programa de foment de l'activitat física
i adquisició d'hàbits saludables entre els alumnes d'educació
secundària, DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 446-447 i 449.

RGE núm. 12433/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de sotmetre la Unión Deportiva Ibiza-
Eivissa al control financer que preveu la Llei de subvencions
mitjançant una auditoria dels seus comptes des del 2007, DS
núm. 40 (19 de novembre), pàg. 546-547 i 549-550.

Compareixences
RGE núm. 11421/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i

Joventut, sobre el funcionament, les activitats desenvolupades
i els pressuposts de l'Escola Balear de l'Esport, DS núm. 37 (1
d'octubre), pàg. 499-501 i 507-508.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

D'altres
RGE núm. 1489/09, sobre acord de recaptar la presència de

la rectora i de l'equip rectoral de la UIB perquè informi sobre la
situació actual de la universitat i reptes de futur: l'adaptació a
l'espai europeu de l'educació superior, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 350.

Qüestions d'ordre
En relació amb l'ajornament de la Proposició no de llei RGE

núm. 4103/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
contra el ciberassetjament escolar, DS núm. 32 (21 de maig),
pàg. 441.

RITA I LARRUCEA, MARIA CRISTINA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4867/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a facultat de medicina a les Illes Balears, DS núm. 26 (26 de
febrer), pàg. 343-344.

RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla pilot integral de normalització lingüística per a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 332.

RGE núm. 1563/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels compromisos contrets amb el Menorca
Bàsquet, DS núm. 29 (19 de març), pàg. 399-400.

RGE núm. 4100/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a visites escolars a les
institucions, DS núm. 32 (21 de maig), pàg. 439-440.

RGE núm. 7083/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions a les escoles de música, DS núm. 33 (28 de
maig), pàg. 450-452.

RGE núm. 7712/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla d'integració sociolingüística a les presons, DS núm. 33 (28
de maig), pàg. 455.

RGE núm. 10771/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a establiment d'una línia d'ajuts per residència per a estudiants
amb necessitats econòmiques extremes, DS núm. 36 (17 de
setembre), pàg. 490-491.

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 519-520.

RGE núm. 12717/09 i 12730/09, dels grups parlamentaris
Mixt i Popular, respectivament, relatives a construcció d'un nou
institut d'ensenyament secundari i a construcció d'un segon
institut al municipi de Santa Eulària a Eivissa, DS núm. 40 (19
de novembre), pàg. 552-553.

Compareixences
RGE núm. 5849/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions i la política del Govern pel que fa
a l'ensenyament de música i dansa, DS núm. 41 (3 de
desembre), pàg. 563-564.

RGE núm. 6880/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, sobre la situació de les ajudes compromeses amb el
Club Menorca Bàsquet, DS núm. 34 (4 de juny), pàg. 465.

RGE núm. 12749/09, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, sobre les línies estratègiques de la Conselleria
d'Educació i Cultura, DS núm. 39 (15 d'octubre), pàg. 531-533
i 539.

Qüestions d'ordre
En relació amb l'ajornament de la Proposició no de llei RGE

núm. 4103/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
contra el ciberassetjament escolar, DS núm. 32 (21 de maig),
pàg. 441-442.
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SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7712/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

Pla d'integració sociolingüística a les presons, DS núm. 33 (28
de maig), pàg. 456.

SOLER I TORRES, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3398/09, relativa a criteris seguits per l'Institut

d'Estudis Baleàrics per a la publicació de llibres, DS núm. 31
(20 d'abril), pàg. 426 i 427.

RGE núm. 3399/09, relativa a subvencions per a les escoles
de música, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 427 i 428.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7083/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a subvencions a les escoles de música, DS núm. 33 (28 de
maig), pàg. 449-450 i 453.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a Pla pilot integral de normalització lingüística per a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 332.

RGE núm. 4098/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cicles formatius de grau superior i de grau mitjà a Formentera
per al curs 2009/2010, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 433-434.

RGE núm. 12717/09 i 12730/09, dels grups parlamentaris
Mixt i Popular, respectivament, relatives a construcció d'un nou
institut d'ensenyament secundari i a construcció d'un segon
institut al municipi de Santa Eulària a Eivissa, DS núm. 40 (19
de novembre), pàg. 551 i 553.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA, BARTOMEU
LLINÀS I FERRÀ

Preguntes
RGE núm. 12467/09 i 12469/09, relatives a màster en

formació del professorat a Menorca i cost d'aquest, DS núm. 41
(3 de desembre), pàg. 559 i 560.

RGE núm. 12468/09, relativa a plans d'evacuació de les
escoletes de Menorca, DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 561.

Compareixences
RGE núm. 5849/09, sobre les actuacions i la política del

Govern pel que fa a l'ensenyament de música i dansa, DS núm.
41 (3 de desembre), pàg. 562, 564 i 565.

RGE núm. 12749/09, sobre les línies estratègiques de la
Conselleria d'Educació i Cultura, DS núm. 39 (15 d'octubre),
pàg. 526-530, 535-538 i 539-540.

CONSELLERA D'EDUCACIÓ I ESPORTS, BÀRBARA
GALMÉS I CHICÓN

Preguntes
RGE núm. 1481/09, relativa a declaracions del president del

Gremi de Llibreters de Mallorca, DS núm. 30 (2 d'abril), pàg.
406-407 i 408.

RGE núm. 1482/09 i 1483/09, relatives a promoció exterior
de la llengua i cultura i a reestructuració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics, DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 409-410 i 411.

RGE núm. 1484/09, relativa a transferència de cultura als
consells insulars, DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 412 i 413.

RGE núm. 1485/09, relativa a transferència del Museu de
Menorca al Consell Insular de Menorca, DS núm. 30 (2 d'abril),
pàg. 414.

RGE núm. 3193/09 i 3194/09, relatives a problemes de
gestió al Museu de Mallorca (I i II), DS núm. 31 (20 d'abril),
pàg. 423-424 i 425.

RGE núm. 3398/09, relativa a criteris seguits per l'Institut
d'Estudis Baleàrics per a la publicació de llibres, DS núm. 31
(20 d'abril), pàg. 426 i 427.

RGE núm. 3399/09, relativa a subvencions per a les escoles
de música, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 427 i 428.

RGE núm. 5850/09 i 5851/09, relatives a gestió i a canvis en
la gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll de
Menorca, DS núm. 31 (20 d'abril), pàg. 429-430 i 431.

RGE núm. 6107/09, 6198/09, 6109/09, 6110/09, 6111/09 i
6112/09, relatives a ajudes per participar en el món de l'art i la
cultura, a polítiques culturals, a suport a la creació artística, a
canals d'intercanvi amb altres realitats culturals, a suport a
iniciatives creatives dels artistes de les Illes Balears i a projectes
d'arts plàstiques que han tingut suport institucional.
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 475-477 i 479.

CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT, MATEU
CAÑELLAS I MARTORELL

Preguntes
RGE núm. 1056/09, relativa a desplaçaments dels esportistes

de les Balears, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 354-355 i 256.
RGE núm. 1057/09, relativa a projecte de tecnificació

esportiva, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 356-257 i 358-359.
RGE núm. 1058/09 i 1059/09, relatives a aportació del

Govern per a noves infraestructures esportives a Sa Coma
(Eivissa) i finançament d'aquestes, DS núm. 27 (5 de març),
pàg. 359 i 360.

RGE núm. 1060/09, relativa a infraestructures esportives per
al 2009, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 361 i 362.

RGE núm. 1061/09, relativa a nou pla d'instalAlacions
esportives, DS núm. 27 (5 de març), pàg. 363 i 364.

RGE núm. 1062/09, relativa a aportacions del Consell
Superior d'Esports a la comunitat autònoma, DS núm. 29 (19 de
març), pàg. 393-394 i 395.

RGE núm. 1063/09, relativa a serveis i activitats que es
deixaran de prestar per motiu de la crisi econòmica, DS núm. 29
(19 de març), pàg. 396-397.
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Compareixences
RGE núm. 6880/09, sobre la situació de les ajudes

compromeses amb el Club Menorca Bàsquet, DS núm. 34 (4 de
juny), pàg. 462-463, 465-467 i 468.

RGE núm. 11421/09, sobre el funcionament, les activitats
desenvolupades i els pressuposts de l'Escola Balear de l'Esport,
DS núm. 37 (1 d'octubre), pàg. 498-499, 502-507 i 508-509.

D'ALTRES

RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS, MONTSERRAT CASAS I AMETLLER

Compareixences 
RGE núm. 1489/09, sobre la situació actual de la UIB i

reptes de futur: l'adaptació a l'espai europeu de l'educació
superior, DS núm. 28 (12 de març), pàg. 370-374, 375-377,
378-379, 382-385 i 386-387.

TEMÀTIC

- A -

Abandonament del sistema educatiu 
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 514.

Activitat física
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 446.

Ajudes 
a l'art i la cultura
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474. 
al Club Menorca Bàsquet
DS núm. 34 (4 de juny), pàg. 462.
per residència a estudiants
DS núm. 36 (17 de setembre), pàg. 489.

Alumnat d'ESO
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 446.

Aportacions del Consell Superior d'Esports
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 393.

Art (vegeu Ajudes a l'---)

Artistes de les Illes Balears
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474.

Arts plàstiques (vegeu Projectes d'---)

- C -

Camí, El (vegeu Projecte ---)

Canals d'intercanvi amb altres realitats culturals
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474.

Ciberassetjament escolar
DS núm. 36 (17 de setembre), pàg. 486.

Ciberbullying (vegeu Ciberassetjament escolar)

Cicles formatius a Formentera
DS núm. 31 (30 d'abril), pàg. 431.

Club Menorca Bàsquet (vegeu Ajudes al ---)

Coma, Sa (vegeu Infraestructures esportives a ---)

Consell 
Insular de Menorca
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 413.
Superior d'Esports (vegeu Aportacions del ---)

Conselleria 
d'Educació i Cultura
DS núm. 39 (15 d'octubre), pàg. 526.

Consells insulars (vegeu Transferència de cultura als ---)

Correfocs (vegeu Suport als ---)

Creació artística (vegeu Suport a la ---)

Crisi econòmica
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 395.

Cultura (vegeu Ajudes a l'art i a la --- i Promoció exterior
de la llengua i la ---)

- D -

Dansa (vegeu Ensenyament de música i ---)

Declaracions del president del Gremi de Llibreters 
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 406.

Desplaçaments d'esportistes (vegeu també Subvenció per --)
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 354.

Directiva 2007/23/CEE
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 414.
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- E -

EBE (vegeu Escola Balear de l'Esport)

Ensenyament de música i dansa
 DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 561.

Escoles de música (vegeu Subvencions a les ---)

Escola Balear de l'Esport (EBE) 
DS núm. 37 (1 d'octubre), pàg. 498.

Escoleta
Francesc de Borja Moll
DS núm. 31 (30 d'abril), pàg. 428.
Magdalena Humbert
DS núm. 31 (30 d'abril), pàg. 428.

Espai europeu de l'educació superior
DS núm. 26 (26 de febrer), pàg. 347.
DS núm. 28 (12 de març), pàg. 370.

Esportistes (vegeu Desplaçaments dels ---)

Estudiants (vegeu Ajudes per residència a estudiants)

Evacuació de les escoles (vegeu Plans d'---)

- F -

Facultat de medicina
DS núm. 26 (26 de febrer), pàg. 342.

Formació del professorat (vegeu Màster en ---)

- G -

Gremi de Llibreters (vegeu Declaracions del president del
---)

- H -

Hàbits saludables
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 446.

- I -

Impacte social del turisme en la joventut
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 390.

Infraestructures esportives 
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 360.
a Sa Coma
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 359.

Iniciatives creatives
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474.

Institucions (vegeu Visites escolars a les ---)

Institut 
d'Estudis Baleàrics
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 408.
DS núm. 31 (30 d'abril), pàg. 426.
a Santa Eulària 
DS núm. 40 (19 de novembre), pàg. 550.

- L -

Llengua (vegeu Promoció exterior de la ---)

- M -

Màster en formació del professorat
 DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 558.

Menorca Bàsquet
DS núm. 29 (19 de març), pàg. 397.

Museu 
de Mallorca
DS núm. 31 (30 d'abril), pàg. 422.
de Menorca
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 413.

Música (vegeu Ensenyament de ---)

- N -

Normalització lingüística (vegeu Pla pilot integral de ---)

- P -

Pla 
d'instalAlacions esportives
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 362.
d'integració sociolingüística a les presons
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 454.
de normalització lingüística
pilot integral de normalització lingüística
DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 330.

Plans d'evacuació de les escoles
 DS núm. 41 (3 de desembre), pàg. 560.

Polítiques culturals
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474.

Presons (vegeu Pla d'integració sociolingüístiques a les --)
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Projecte El Camí 
DS núm. 38 (8 d'octubre), pàg. 518.

Projectes d'arts plàstiques
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474.

Proposició exterior de la llengua i la cultura
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 408.

- S -

Sistema educatiu (vegeu Abandonament del ---)

Subvencions 
per desplaçament d'esportistes
DS núm. 25 (12 de febrer), pàg. 333.
a les escoles de música
DS núm. 31 (30 d'abril), pàg. 427.
DS núm. 33 (28 de maig), pàg. 449.

Suport 
als correfocs
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 414.
a la creació artística
DS núm. 35 (11 de juny), pàg. 474.

- T -

Tecnificació esportiva
DS núm. 27 (5 de març), pàg. 356.

Transferència de cultura als consells insulars
DS núm. 30 (2 d'abril), pàg. 411.

- U -

Unión Deportiva Ibiza-Eivissa
DS núm. 40 (19 de novembre), pàg. 546.

Universitat de les Illes Balears
DS núm. 26 (26 de febrer), pàg. 347.
DS núm. 28 (12 de març), pàg. 370.

- V -

Visites escolars a les institucions
DS núm. 32 (21 de maig), pàg. 438.
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