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 INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 1644/10 i 1645/10, relatives a investigació
interna en relació amb els esdeveniments succeïts a l’IES
Joan Ramis i Ramis el 28 de gener de 2010 (I i II).
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 614-617.

RGE núm. 1646/10, relativa a esdeveniments similars a
l’ocorregut a l’IES Joan Ramis i Ramis a la resta de
Menorca.
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 617-618.

RGE núm. 1647/10, relativa a mesures per evitar fets
similars a l’ocorregut a l’IES Joan Ramis i Ramis de
Menorca.
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 618-619.

RGE núm. 4080/10, relativa a situació de les colAleccions del
Museu de Menorca.
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 702-704.

RGE núm. 4081/10, relativa a peces afectades de les
colAleccions del Museu de Menorca.
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 704-705.

RGE núm. 4082/10, relativa a instalAlació d'aire condicionat
en el Museu de Menorca.
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 705-707.

RGE núm. 4083/10, relativa a manca de funcionament del
sistema contra incendis del Museu de Menorca.
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 707-708.

RGE núm. 4084/10, relativa a manca d'aire condicionat al
Museu de Menorca i el seu efecte sobre les colAleccions.
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 708-709.

RGE núm. 4085/10, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura per palAliar la manca d'aire
condicionat en el Museu de Menorca.
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 710-711.

RGE núm. 5370/10, relativa a finançament dels
desplaçaments per a competicions entre illes.
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 730-731.

RGE núm. 5371/10, relativa a resposta del Govern en
relació amb el pagament de diverses despeses dels
esportistes.
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 731-732.

RGE núm. 5372/10, relativa a resultat del programa
reciclatge laboral.
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 732-734.

RGE núm. 5373/10, relativa a pautes marcades per la
comissió d'experts en tecnificació esportiva.
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 734-735.

RGE núm. 5374/10, relativa a participació del Govern en la
construcció del futur "Circuït Illes Balears".
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 735-737.

RGE núm. 5378/10, relativa al projecte "Suma valors".
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 737-739.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 14233/09, relativa a actuacions sobre àmbits
d’intervenció lingüística.
DS núm. 542 (25 de febrer), pàg. 570-575.

RGE núm. 15459/09, relativa a construcció d’una nova
escola a Son Macià.
DS núm. 542 (25 de febrer), pàg. 575-578.

RGE núm. 137/10, relativa a promoció i valoració dels
anglicismes a Menorca.
DS núm. 43 (18 de març), pàg. 582-586.

RGE núm. 714/10, relativa a reconeixement de l'Institut
Joan Ramis i Ramis de Maó com a centre educatiu de
caràcter històric.
DS núm. 43 (18 de març), pàg. 586-589.

RGE núm. 717/10, relativa a projecte de creació de l’Escola
d’Art Dramàtic d’Eivissa.
DS núm. 45 (6 de maig), pàg. 602-605.

RGE núm. 740/10, relativa a toponímia als aeroports de les
Illes Balears.
DS núm. 45 (6 de maig), pàg. 605-607.

RGE núm. 741/10, relativa a català al Senat.
DS núm. 45 (6 de maig), pàg. 607-611.

RGE núm. 742/10, relativa a català a l’àmbit sanitari
privat.
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 634-638.

RGE núm. 743/10, relativa a català a l’àmbit empresarial.
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 638-640.

RGE núm. 744/10, relativa a català a l’àmbit esportiu.
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 640-642.

RGE núm. 883/10, relativa a manteniment de l’estructura
de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 658-662.

RGE núm. 919/10, relativa a unitat i denominació de la
llengua.
DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 742-747.
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RGE núm. 2223/10, relativa a mapes escolars de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 662-666.

RGE núm. 3156/10, relativa a supressió de la Universitat
d’Estiu a Menorca.
DS núm. 50 (14 d’octubre), pàg. 670-673.

RGE núm. 4456/10, relativa a assumpció de despeses de les
escoletes municipals.
DS núm. 50 (14 d’octubre), pàg. 673-678.

RGE núm. 4457/10, relativa a inversions en el Museu de
Menorca.
DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 747-751.

RGE núm. 5788/10, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular Televisió sense fronteres.
DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 754-757.

RGE núm. 5877/10, relativa a música tradicional eivissenca
als conservatoris de música i dansa.
DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 757-761.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 7654/09, del conseller d’Educació i Cultura
sobre el contracte d’assistència tècnica amb GRUSAMAR
Ingeniería y Consulting.
DS núm. 44 (29 d’abril), pàg. 594.

RGE núm. 15261/09, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació actual del Pla de primera infància.
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 619-629.

RGE núm. 472/10, del conseller de Presidència sobre la
implantació a Mallorca dels estudis universitaris de ciències
de l’activitat física i l’esport.
DS núm. 48 (23 de setembre), pàg. 647-655.

RGE núm. 3486/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de les infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa.
DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 682-698.

RGE núm. 3187/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
DS núm. 53 (25 de novembre), pàg. 718-726.

ELECCIONS DE CÀRRECS DE LA MESA

Elecció del càrrec de president o presidenta de la comissió.
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 634.

Elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió.
DS núm. 48 (23 de setembre), pàg. 646.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 137/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció i valoració dels anglicismes a Menorca, DS núm.
43 (18 de març), pàg. 584-585.

RGE núm. 717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte de creació de l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa, DS
núm. 45 (6 de maig), pàg. 603.

RGE núm. 740/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
toponímia als aeroports de les Illes Balears, DS núm. 45 (6 de
maig), pàg. 606.

RGE núm. 741/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català al Senat, DS núm. 45
(6 de maig), pàg. 607-608 i 610-611.

RGE núm. 742/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds relativa a català a l’àmbit sanitari privat,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 634, 635 i 637-638.

RGE núm. 744/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l’àmbit esportiu, DS
núm. 47 (3 de juny), pàg. 640-641 i

RGE núm. 883/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de l’estructura de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 658-659.

RGE núm. 2223/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 664.

RGE núm. 3156/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de la Universitat d’Estiu a Menorca, DS núm. 50
(14 d’octubre), pàg. 671.

RGE núm. 4456/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assumpció de despeses de les escoletes municipals, DS núm.
50 (14 d’octubre), pàg. 674-675.

RGE núm. 3187/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS núm. 53
(25 de novembre), pàg. 720-721 i 724-725.

RGE núm. 4457/10, del Grup parlamentari Popular, relativa
a inversions en el Museu de Menorca, DS núm. 55 (9 de
desembre), pàg. 748-749.

RGE núm. 5788/10, del Grup parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular Televisió sense fronteres, DS núm. 56 (16
de desembre), pàg. 754 i 756-757.

RGE núm. 5877/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
música tradicional eivissenca als conservatoris de música i
dansa, DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 759.

Compareixences
RGE núm. 15261/09, del conseller d’Educació i Cultura

sobre la situació actual del Pla de primera infància, DS núm. 46
(20 de maig), pàg. 624 i 627-628.

RGE núm. 472/10, del conseller de Presidència sobre la
implantació a Mallorca dels estudis universitaris de ciències de
l’activitat física i l’esport, DS núm. 48 (23 de setembre), pàg.
649-650 i 653.
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RGE núm. 3486/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de les infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 688-689.

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 472/10, del conseller de Presidència sobre la

implantació a Mallorca dels estudis universitaris de ciències de
l’activitat física i l’esport, DS núm. 48 (23 de setembre), pàg.
650 i 653-654.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 5788/10, del Grup parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular Televisió sense fronteres, DS núm. 56 (16
de desembre), pàg. 755-756.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1644/10 i 1645/10, relatives a investigació

interna en relació amb els esdeveniments succeïts a l’IES Joan
Ramis i Ramis el 28 de gener de 2010 (I i II), DS núm. 46 (20
de maig), pàg. 614 i 615-616.

RGE núm. 1646/10, relativa a esdeveniments similars a
l’ocorregut a l’IES Joan Ramis i Ramis a la resta de Menorca,
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 617.

RGE núm. 1647/10, relativa a mesures per evitar fets
similars a l’ocorregut a l’IES Joan Ramis i Ramis de Menorca,
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 618.

RGE núm. 4080/10, relativa a situació de les colAleccions
del Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de novembre), pàg.
702, 703 i 704.

RGE núm. 4081/10, relativa a peces afectades de les
colAleccions del Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de
novembre), pàg. 704 i 705.

RGE núm. 4082/10, relativa a instalAlació d'aire condicionat
en el Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de novembre), pàg.
705 i 706.

RGE núm. 4083/10, relativa a manca de funcionament del
sistema contra incendis del Museu de Menorca, DS núm. 52
(11 de novembre), pàg. 707.

RGE núm. 4084/10, relativa a manca d'aire condicionat al
Museu de Menorca i el seu efecte sobre les colAleccions, DS
núm. 52 (11 de novembre), pàg. 708 i 709.
RGE núm. 4085/10, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura per palAliar la manca d'aire condicionat en
el Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 710
i 711.

Proposicions no de llei
RGE núm. 14233/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a actuacions sobre àmbits d’intervenció lingüística, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 571.

RGE núm. 137/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció i valoració dels anglicismes a Menorca, DS núm.
43 (18 de març), pàg. 582-583 i 586.

RGE núm. 714/10, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó com a centre educatiu de caràcter històric, DS núm. 43 (18
de març), pàg. 588.

RGE núm. 742/10, , del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds relativa a català a l’àmbit sanitari privat,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 634- 635 i 637.

RGE núm. 743/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l’àmbit empresarial,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 639-640.

RGE núm. 744/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l’àmbit esportiu, DS
núm. 47 (3 de juny), pàg. 641-642.

RGE núm. 883/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de l’estructura de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 660-661.

RGE núm. 919/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a unitat i denominació de la
llengua, DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 743-744.

RGE núm. 2223/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 662-663 i 665-
666.

RGE núm. 3156/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de la Universitat d’Estiu a Menorca, DS núm. 50
(14 d’octubre), pàg. 670-671 i 673.

RGE núm. 3187/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS núm. 53
(25 de novembre), pàg. 719-720 i 723.

RGE núm. 4457/10, del Grup parlamentari Popular, relativa
a inversions en el Museu de Menorca, DS núm. 55 (9 de
desembre), pàg. 747-748 i 750-751.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 14233/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a actuacions sobre àmbits d’intervenció lingüística, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 571-573.

Proposicions no de llei
RGE núm. 15459/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a construcció d’una nova escola a Son Macià, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 576.

RGE núm. 743/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l’àmbit empresarial,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 638-639 i 640.

RGE núm. 919/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a unitat i denominació de la
llengua, DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 742-743 i 746-747.
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LLINÁS I WARTHMANN, ISABEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4456/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a assumpció de despeses de les escoletes municipals, DS núm.
50 (14 d’octubre), pàg. 674 i 676-677.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14233/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a actuacions sobre àmbits d’intervenció lingüística, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 570 i 574.

RGE núm. 15459/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d’una nova escola a Son Macià, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 575-576.

RGE núm. 137/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció i valoració dels anglicismes a Menorca, DS núm.
43 (18 de març), pàg. 583-584.

RGE núm. 714/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó com a centre educatiu de caràcter històric, DS núm. 43
(18 de març), pàg. 588.

RGE núm. 717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte de creació de l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa, DS
núm. 45 (6 de maig), pàg. 602-603 i 604.

RGE núm. 740/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
toponímia als aeroports de les Illes Balears, DS núm. 45 (6 de
maig), pàg. 605 i 607.

RGE núm. 741/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català al Senat, DS núm. 45
(6 de maig), pàg. 608-609.

RGE núm. 919/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a unitat i denominació de la
llengua, DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 744-745.

RGE núm. 2223/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 663-664.

RGE núm. 5877/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
música tradicional eivissenca als conservatoris de música i
dansa, DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 757-758 i 760-761.

Compareixences
RGE núm. 15261/09, del conseller d’Educació i Cultura

sobre la situació actual del Pla de primera infància, DS núm. 46
(20 de maig), pàg. 623.

RGE núm. 3486/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de les infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 686-688 i 695.

MORILLAS I NAVARRO, MARÍA LUISA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15459/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a construcció d’una nova escola a Son Macià, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 576-577.

RGE núm. 717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte de creació de l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa, DS
núm. 45 (6 de maig), pàg. 603.

RGE núm. 4456/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assumpció de despeses de les escoletes municipals, DS núm.
50 (14 d’octubre), pàg. 676.

RGE núm. 5788/10, del Grup parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular Televisió sense fronteres, DS núm. 56 (16
de desembre), pàg. 754-755.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 740/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

toponímia als aeroports de les Illes Balears, DS núm. 45 (6 de
maig), pàg. 607.

Compareixences 
RGE núm. 7654/09, del conseller d’Educació i Cultura

sobre el contracte d’assistència tècnica amb GRUSAMAR
Ingeniería y Consulting, DS núm. 44 (29 d’abril), pàg. 595-596
i 597.

RGE núm. 15261/09, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació actual del Pla de primera infància, DS núm. 46
(20 de maig), pàg. 624-625 i 628.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes 
RGE núm. 5370/10, relativa a finançament dels

desplaçaments per a competicions entre illes, DS núm. 54 (2 de
desembre), pàg. 730 i 731.

RGE núm. 5371/10, relativa a resposta del Govern en
relació amb el pagament de diverses despeses dels esportistes,
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 731 i 732.

RGE núm. 5372/10, relativa a resultat del programa
reciclatge laboral, DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 733 i 734.

RGE núm. 5373/10, relativa a pautes marcades per la
comissió d'experts en tecnificació esportiva, DS núm. 54 (2 de
desembre), pàg. 734 i 735.

RGE núm. 5374/10, relativa a participació del Govern en la
construcció del futur "Circuït Illes Balears", DS núm. 54 (2 de
desembre), pàg. 736.

RGE núm. 5378/10, relativa al projecte "Suma valors", DS
núm. 54 (2 de desembre), pàg. 737 i 738.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

projecte de creació de l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa, DS
núm. 45 (6 de maig), pàg. 604.

Compareixences
RGE núm. 472/10, del conseller de Presidència sobre la

implantació a Mallorca dels estudis universitaris de ciències de
l’activitat física i l’esport, DS núm. 48 (23 de setembre), pàg.
648-649 i 652-653.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15459/09, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a construcció d’una nova escola a Son Macià, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 575 i 577-578.

RITA I LARRUCEA, M CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14233/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a actuacions sobre àmbits d’intervenció lingüística, DS núm.
542 (25 de febrer), pàg. 573-574.

RGE núm. 137/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció i valoració dels anglicismes a Menorca, DS núm.
43 (18 de març), pàg. 585.

RGE núm. 714/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó com a centre educatiu de caràcter històric, DS núm. 43
(18 de març), pàg. 586-588 i 589.

RGE núm. 740/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
toponímia als aeroports de les Illes Balears, DS núm. 45 (6 de
maig), pàg. 606-607.

RGE núm. 741/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català al Senat, DS núm. 45
(6 de maig), pàg. 609-610.

RGE núm. 742/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds relativa a català a l’àmbit sanitari privat,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 636.

RGE núm. 743/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a català a l’àmbit empresarial,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 639.

RGE núm. 883/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de l’estructura de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 659-660.

RGE núm. 919/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a unitat i denominació de la
llengua, DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 745-746.

RGE núm. 2223/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 664-665.

RGE núm. 3156/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de la Universitat d’Estiu a Menorca, DS núm. 50
(14 d’octubre), pàg. 671-673.

RGE núm. 3187/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS núm. 53
(25 de novembre), pàg. 721-722 i 725.

RGE núm. 4457/10, del Grup parlamentari Popular, relativa
a inversions en el Museu de Menorca, DS núm. 55 (9 de
desembre), pàg. 749-750.

Compareixences 
RGE núm. 7654/09, del conseller d’Educació i Cultura

sobre el contracte d’assistència tècnica amb GRUSAMAR
Ingeniería y Consulting, DS núm. 44 (29 d’abril), pàg. 596 i
597.

RGE núm. 15261/09, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació actual del Pla de primera infància, DS núm. 46
(20 de maig), pàg. 621-622.

RGE núm. 3486/10, del conseller d’Educació i Cultura
sobre la situació de les infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 685-686 i 694-695.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 742/10, , del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds relativa a català a l’àmbit sanitari privat,
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 635-636.

RGE núm. 883/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de l’estructura de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 658-661.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5877/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

música tradicional eivissenca als conservatoris de música i
dansa, DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 760.

Compareixences
RGE núm. 3486/10, del conseller d’Educació i Cultura

sobre la situació de les infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 689-691 i 6954-
696.

TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5877/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

música tradicional eivissenca als conservatoris de música i
dansa, DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 759-760.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, BARTOMEU
LLINÀS I FERRÀ

Preguntes
RGE núm. 1644/10 i 1645/10, relatives a investigació

interna en relació amb els esdeveniments succeïts a l’IES Joan
Ramis i Ramis el 28 de gener de 2010 (I i II), DS núm. 46 (20
de maig), pàg. 615 i 616-617.

RGE núm. 1646/10, relativa a esdeveniments similars a
l’ocorregut a l’IES Joan Ramis i Ramis a la resta de Menorca,
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 617-618.

RGE núm. 1647/10, relativa a mesures per evitar fets
similars a l’ocorregut a l’IES Joan Ramis i Ramis de Menorca,
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 618-619.

RGE núm. 4080/10, relativa a situació de les colAleccions
del Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de novembre), pàg.
703 i 704.

RGE núm. 4081/10, relativa a peces afectades de les
colAleccions del Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de
novembre), pàg. 704 i 705.

RGE núm. 4082/10, relativa a instalAlació d'aire condicionat
en el Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de novembre), pàg.
706 i 707.

RGE núm. 4083/10, relativa a manca de funcionament del
sistema contra incendis del Museu de Menorca, DS núm. 52
(11 de novembre), pàg. 707 i 708.

RGE núm. 4084/10, relativa a manca d'aire condicionat al
Museu de Menorca i el seu efecte sobre les colAleccions, DS
núm. 52 (11 de novembre), pàg. 708 i 709.
RGE núm. 4085/10, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura per palAliar la manca d'aire condicionat en
el Museu de Menorca, DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 710
i 711.

Compareixences 
RGE núm. 7654/09, sobre el contracte d’assistència tècnica

amb GRUSAMAR Ingeniería y Consulting, DS núm. 44 (29
d’abril), pàg. 594-595, 597 i 598.

RGE núm. 15261/09, sobre la situació actual del Pla de
primera infància, DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 619-621, 625-
627 i 628-629.

RGE núm. 3486/10, sobre la situació de les infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 682-685, 691-694 i 696-698.

RGE núm. 3187/10, sobre la situació de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, DS núm. 53 (25 de novembre), pàg. 718-719,
722-723 i 725-726.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ALBERT
MORAGUES I GOMILA

Preguntes
RGE núm. 5370/10, relativa a finançament dels

desplaçaments per a competicions entre illes, DS núm. 54 (2 de
desembre), pàg. 730 i 731.

RGE núm. 5371/10, relativa a resposta del Govern en
relació amb el pagament de diverses despeses dels esportistes,
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 732.

RGE núm. 5372/10, relativa a resultat del programa
reciclatge laboral, DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 733 i 734.

RGE núm. 5373/10, relativa a pautes marcades per la
comissió d'experts en tecnificació esportiva, DS núm. 54 (2 de
desembre), pàg. 734 i 735.

RGE núm. 5374/10, relativa a participació del Govern en la
construcció del futur "Circuït Illes Balears", DS núm. 54 (2 de
desembre), pàg. 736 i 737.

RGE núm. 5378/10, relativa al projecte "Suma valors", DS
núm. 54 (2 de desembre), pàg. 737 i 738-739.

Compareixences
RGE núm. 472/10, sobre la implantació a Mallorca dels

estudis universitaris de ciències de l’activitat física i l’esport,
DS núm. 48 (23 de setembre), pàg. 647-648, 650-651 i 654-
655.

TEMÀTIC

- A -

Aeroports (vegeu Toponímia als —)

Àmbits d'intervenció lingüística
DS núm. 542 (25 de febrer), pàg. 570.

Anglicismes a Menorca
DS núm. 43 (18 de març), pàg. 582.

Arxiu de la Corona d’Aragó
DS núm. 53 (25 de novembre), pàg. 718.

- C -

CAP (vegeu Curs d'Adaptació Pedagògica)

Català 
a l’empresa
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 638.
a l’esport
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 640.
a la sanitat privada
DS núm. 47 (3 de juny), pàg. 634.
al Senat
DS núm. 45 (6 de maig), pàg. 607.

Ciències de l’activitat física i l’esport (vegeu Estudis
universitaris de —)

Circuït Illes Balears
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 735.

Comissió d’experts en tecnificació esportiva
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 734.

Competicions entre illes
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 730.



8 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex Any 2010

 

Contracte d’assistència tècnica amb GRUSAMAR
Ingeniería y Consulting 

DS núm. 44 (29 d’abril), pàg. 594. 

- D -

Denominació de la llengua (vegeu Unitat i —)

Despeses dels esportistes
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 731.

- E -

Empresa (vegeu Català a l’—)

Escola 
d’art dramàtic d’Eivissa
DS núm. 45 (6 de maig), pàg. 602.
a Son Macià (vegeu Nova —)

Escoletes municipals
DS núm. 50 (14 d’octubre), pàg. 673.

Esport (vegeu Català a l’—)

Esportistes (vegeu Despeses dels —)

Estudis universitàries de ciències de l’activitat física i
l’esport

DS núm. 48 (23 de setembre), pàg. 647.

- G -

GRUSAMAR Ingeniería y Consulting (vegeu Contracte
d’assistència tècnica amb —)

- I -

Infraestructures educatives a Eivissa
DS núm. 51 (21 d’octubre), pàg. 682.

Institut 
d’Estudis Baleàrics
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 658.
Joan Ramis i Ramis
DS núm. 43 (18 de març), pàg. 586.
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 614-618.

Intervenció lingüística (vegeu Àmbits d'---)

- L -

Llengua (vegeu Unitat i denominació de la —)

- M -

Mapes escolars
DS núm. 49 (30 de setembre), pàg. 662.

Museu de Menorca
DS núm. 52 (11 de novembre), pàg. 702-711.
DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 747.

Música tradicional eivissenca
DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 757.

- N -

Nova escola a Son Macià
DS núm. 542 (25 de febrer), pàg. 575.

- P -

Pla de primera infància
DS núm. 46 (20 de maig), pàg. 619.

Programa de reciclatge laboral
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 732.

Projecte Suma valors
DS núm. 54 (2 de desembre), pàg. 737.

- R -

Reciclatge laboral (vegeu Programa de —)

- S -

Sanitat privada (vegeu Català a la —)

Senat (vegeu Català al —)

Son Macià (vegeu Nova escola a —)

Suma valors (vegeu Projecte —)

Supressió de la Universitat d’Estiu a Menorca (UIMIR)
DS núm. 50 (14 d’octubre), pàg. 670.
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- T -

Tecnificació esportiva (vegeu Comissió d’experts en —)

Televisió sense fronteres
DS núm. 56 (16 de desembre), pàg. 754.

Toponímia als aeroports
DS núm. 45 (6 de maig), pàg. 605.

- U -

UIMIR (vegeu  Supressió de la Universitat d'Estiu a
Menorca)

Unitat i denominació de la llengua
DS núm. 55 (9 de desembre), pàg. 742.

Universitat d’Estiu a Menorca (vegeu Supressió de la —)
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