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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 15201/09, d’ordenació del
transport marítim de les Illes Balears.
DS núm. 46 (22 de setembre), pàg. 674-676.

De la Proposició de llei RGE núm. 962/10, de declaració
d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de
Son Bosc a Muro.
DS núm. 43 (13 de juliol), pàg. 634-638.

Del Projecte de llei RGE núm. 1385/10, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general.
DS núm. 44 (14 de juliol), pàg. 642-652.

PREGUNTES

RGE núm. 6937/09, 6938/09 i 6939/09, relatives a Pla de
deixalleries (I, II i III).
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 606-608.

RGE núm. 8224/09, relativa a previsió de millores per als
propers dos anys del consorci Aubarca-Es Verger.
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 608-609.

RGE núm. 12290/09, relativa a pla d'acció de l'estratègia
balear contra el canvi climàtic.
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 609-610.

RGE núm. 12291/09, relativa a avantprojecte de llei de
residus.
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 610-611.

RGE núm. 12292/09, relativa a punts negres a les costes de
les Illes Balears.
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 611-612.

RGE núm. 12555/09, relativa a actuacions a incloure en els
convenis del Govern de l'Estat per part de la Conselleria de
Medi Ambient.
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 612-614.

RGE núm. 14118/09, relativa a actuacions de la Conselleria
de Medi Ambient per controlar el compliment de
condicionament per la Comissió Balear de Medi Ambient.
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 614-615.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 13175/09, relativa a millora del transport aeri
d’Eivissa.
DS núm. 39 (5 de maig), pàg. 579-584.

RGE núm. 2815/10, relativa al Pla hidrològic de les Illes
Balears.
DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 682-685.

RGE núm. 3014/10, relativa a remodelació del Port
d’Eivissa.
DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg. 714-719.

RGE núm. 4070/10, relativa a projecte de remodelació del
moll de pescadors del Port d’Andratx.
DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 685-689.

RGE núm. 4458/10, relativa a actuacions al litoral de les
Illes Balears.
DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg. 706-709.

RGE núm. 4531/10, relativa a tren en trinxera de Santa
Maria del Camí.
DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 745-749.

RGE núm. 4776/10, relativa a supressió dels passos a nivell
a Sineu.
DS núm. 51 (10 de novembre), pàg. 757-761.

RGE núm. 5217/10, relativa a pujada de taxes i cogestió
aeroportuària.
DS núm. 52 (24 de novembre), pàg. 766-768.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8228/09, del conseller competent en matèria de
ports sobre les infraestructures portuàries a Ciutadella i al
dic de Son Blanc.
DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 658-666.

RGE núm. 12552/09, del conseller competent en matèria de
ports sobre el passeig per a vianants de Portocolom.
DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 666-671.

RGE núm. 898/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla
d’ordenació de recursos naturals de S’Albufera de
Mallorca.
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 590-600.

RGE núm. 2263/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre l’accident del tren que cobreix la línia
Manacor-Palma que tengué lloc dia 19 de maig de 2010.
DS núm. 42 (2 de juny), pàg. 618-628.
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RGE núm. 4077/10, de la consellera d’Innovació, Interior
i Justícia sobre l’incendi que es va declarar a Cala Benirràs
a Eivissa el passat mes d’agost.
DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg. 694-706.

RGE núm. 554/10, del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques sobre la política que pensa dur a terme la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques ateses les noves
competències que li han estat atribuïdes.
DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg. 719-728.

RGE núm. 555/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre la política que pensa dur a terme la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ateses les noves
competències que li han estat atribuïdes.
DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 734-745.

RGE núm. 3407/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre la III fase de la depuradora de Son Servera.
DS núm. 51 (10 de novembre), pàg. 754-757.

RGE núm. 3131/10, del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques sobre l'auditoria de les carreteres d'Eivissa.
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774-791.

D'ALTRES

Elecció de càrrecs de la Mesa de la comissió.
DS núm. 39 (5 de maig), pàg. 578.

Escrit RGE núm. 15361/09, de solAlicitud de recaptació del
president de l’Autoritat Portuària, Francesc Triay i Llopis,
sobre la continuïtat de la concessió atorgada al Club Nàutic
d’Eivissa.
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 600-602.

Debat i votació de la proposta relativa al programa
d’actuacions per a l’assumpció per la CAIB de
competències relatives a les instalAlacions marítimes i els
ports d’interès general de Maó, d’Eivissa, de Sa Savina i
d’Alcúdia i també a l’harmonització d’objectius al port de
Palma.
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALEMANY I MOYÀ, ISABEL (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2815/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al

Pla hidrològic de les Illes Balears, DS núm. 47 (29 de
setembre), pàg. 682 i 685.

RGE núm. 4070/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de remodelació del moll de pescadors del Port
d’Andratx, DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 686-687.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 962/10, de declaració

d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc a Muro, DS núm. 43 (13 de juliol), pàg. 634-635 i 636-
637.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15201/09, d’ordenació del

transport marítim de les Illes Balears, DS núm. 46 (22 de
setembre), pàg. 675 i 676.

De la Proposició de llei RGE núm. 962/10, de declaració
d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc a Muro, DS núm. 43 (13 de juliol), pàg. 635 i 636-637.

Del Projecte de llei RGE núm. 1385/10, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general, DS núm. 44 (14 de juliol), pàg. 643-644, 645,
648-649 i 651.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 13175/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a millora del transport aeri d’Eivissa, DS núm. 39 (5 de maig),
pàg. 581.

RGE núm. 4070/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de remodelació del moll de pescadors del Port
d’Andratx, DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 687-688.

RGE núm. 3014/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
remodelació del Port d’Eivissa, DS núm. 49 (20 d’octubre),
pàg. 716-717.

RGE núm. 4531/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
tren en trinxera de Santa Maria del Camí, DS núm. 50 (27
d’octubre), pàg. 747.

Compareixences
RGE núm. 12552/09, del conseller competent en matèria de

ports sobre el passeig per a vianants de Portocolom, DS núm.
45 (15 de setembre), pàg. 668-669.

RGE núm. 898/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla
d’ordenació de recursos naturals de S’Albufera de Mallorca,
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 593.

RGE núm. 2263/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre l’accident del tren que cobreix la línia
Manacor-Palma que tengué lloc dia 19 de maig de 2010, DS
núm. 42 (2 de juny), pàg. 621 i 626.

RGE núm. 4077/10, de la consellera d’Innovació, Interior
i Justícia sobre l’incendi que es va declarar a Cala Benirràs a
Eivissa el passat mes d’agost, DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg.
698 i 703-704.

RGE núm. 554/10, del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques sobre la política que pensa dur a terme la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques ateses les noves competències
que li han estat atribuïdes, DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg. 721
i 727-728.

RGE núm. 555/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre la política que pensa dur a terme la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat ateses les noves competències que
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li han estat atribuïdes, DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 739-
740.

RGE núm. 3131/10, del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques sobre l'auditoria de les carreteres d'Eivissa, DS núm.
53 (15 de desembre), pàg. 778-779 i 788.

D'altres
Escrit RGE núm. 15361/09, de solAlicitud de recaptació del

president de l’Autoritat Portuària, Francesc Triay i Llopis,
sobre la continuïtat de la concessió atorgada al Club Nàutic
d’Eivissa, DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 601 i 602.

CARRETERO I NIEMBRO, JOSEP LLUÍS (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 8228/09, del conseller competent en matèria de

ports sobre les infraestructures portuàries a Ciutadella i al dic
de Son Blanc, DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 662.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA IS ABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 2263/10, del conseller de Medi Ambient i

Mobilitat sobre l’accident del tren que cobreix la línia
Manacor-Palma que tengué lloc dia 19 de maig de 2010, DS
núm. 42 (2 de juny), pàg. 621-623 i 626-628.

RGE núm. 3131/10, del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques sobre l'auditoria de les carreteres d'Eivissa, DS núm.
53 (15 de desembre), pàg. 779-782 i 788-790.

DALMAU I FORTUNY, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4776/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a supressió dels passos a nivell a Sineu, DS núm. 51 (10 de
novembre), pàg. 759-760.

GARCÍAS I SIMÓN, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2815/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al

Pla hidrològic de les Illes Balears, DS núm. 47 (29 de
setembre), pàg. 683-684.

RGE núm. 4458/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al litoral de les Illes Balears, DS núm. 48 (13
d’octubre), pàg. 708-709.

Compareixences
RGE núm. 3407/10, del conseller de Medi Ambient i

Mobilitat sobre la III fase de la depuradora de Son Servera, DS
núm. 51 (10 de novembre), pàg. 755 i 756-757.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15201/09, d’ordenació del

transport marítim de les Illes Balears, DS núm. 46 (22 de
setembre), pàg. 675-676.

De la Proposició de llei RGE núm. 962/10, de declaració
d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc a Muro, DS núm. 43 (13 de juliol), pàg. 636 i 638.

Compareixences
RGE núm. 8228/09, del conseller competent en matèria de

ports sobre les infraestructures portuàries a Ciutadella i al dic
de Son Blanc, DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 660-662 i
664-665.

RGE núm. 898/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla
d’ordenació de recursos naturals de S’Albufera de Mallorca,
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 593-595 i 598-599.

RGE núm. 554/10, del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques sobre la política que pensa dur a terme la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques ateses les noves competències
que li han estat atribuïdes, DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg.
719-721, 726-727 i 728.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 13175/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a millora del transport aeri d’Eivissa, DS núm. 39 (5 de maig),
pàg. 581-582.

Compareixences
RGE núm. 4077/10, de la consellera d’Innovació, Interior

i Justícia sobre l’incendi que es va declarar a Cala Benirràs a
Eivissa el passat mes d’agost, DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg.
698-700 i 704-705.

D'altres
Escrit RGE núm. 15361/09, de solAlicitud de recaptació del

president de l’Autoritat Portuària, Francesc Triay i Llopis,
sobre la continuïtat de la concessió atorgada al Club Nàutic
d’Eivissa, DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 601 i 602.
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LLAUGER I ROSSELLÓ, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15201/09, d’ordenació del

transport marítim de les Illes Balears, DS núm. 46 (22 de
setembre), pàg. 674-675.

Del Projecte de llei RGE núm. 1385/10, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general, DS núm. 44 (14 de juliol), pàg. 643, 645-646,
647 i 650.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 13175/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a millora del transport aeri d’Eivissa, DS núm. 39 (5 de maig),
pàg. 580-581.

RGE núm. 2815/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
Pla hidrològic de les Illes Balears, DS núm. 47 (29 de
setembre), pàg. 682-683.

RGE núm. 4070/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de remodelació del moll de pescadors del Port
d’Andratx, DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 687.

RGE núm. 4458/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al litoral de les Illes Balears, DS núm. 48 (13
d’octubre), pàg. 707-708.

RGE núm. 3014/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
remodelació del Port d’Eivissa, DS núm. 49 (20 d’octubre),
pàg. 716.

RGE núm. 4531/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
tren en trinxera de Santa Maria del Camí, DS núm. 50 (27
d’octubre), pàg. 746-747.

RGE núm. 4776/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió dels passos a nivell a Sineu, DS núm. 51 (10 de
novembre), pàg. 759.

RGE núm. 5217/10, dels Grups Parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a pujada de
taxes i cogestió aeroportuària, DS núm. 52 (24 de novembre),
pàg. 766-767 i 768.

Compareixences
RGE núm. 898/10, del conseller de Medi Ambient i

Mobilitat sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla
d’ordenació de recursos naturals de S’Albufera de Mallorca,
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 592-593 i 598.

RGE núm. 2263/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre l’accident del tren que cobreix la línia
Manacor-Palma que tengué lloc dia 19 de maig de 2010, DS
núm. 42 (2 de juny), pàg. 620.

RGE núm. 4077/10, de la consellera d’Innovació, Interior
i Justícia sobre l’incendi que es va declarar a Cala Benirràs a
Eivissa el passat mes d’agost, DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg.
697-698 i 703.

RGE núm. 554/10, del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques sobre la política que pensa dur a terme la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques ateses les noves competències
que li han estat atribuïdes, DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg.
721.

RGE núm. 555/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre la política que pensa dur a terme la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat ateses les noves competències que
li han estat atribuïdes, DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 737-
749.

LLINÁS I WARTHMANN, ISABEL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 3407/10, del conseller de Medi Ambient i

Mobilitat sobre la III fase de la depuradora de Son Servera, DS
núm. 51 (10 de novembre), pàg. 755 i 756.

MARÍ I FERRER, VIRTUDES (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3014/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

remodelació del Port d’Eivissa, DS núm. 49 (20 d’octubre),
pàg. 715-716 i 718.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3014/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

remodelació del Port d’Eivissa, DS núm. 49 (20 d’octubre),
pàg. 714-715, 717-718 i 719.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 15201/09, d’ordenació del

transport marítim de les Illes Balears, DS núm. 46 (22 de
setembre), pàg. 674.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 962/10, de declaració

d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc a Muro, DS núm. 43 (13 de juliol), pàg. 635-636 i 637.

Del Projecte de llei RGE núm. 1385/10, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general, DS núm. 44 (14 de juliol), pàg. 642-643, 645
i 647.

Compareixences
RGE núm. 898/10, del conseller de Medi Ambient i

Mobilitat sobre l’inici del procediment d’elaboració del Pla
d’ordenació de recursos naturals de S’Albufera de Mallorca,
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 592 i 597-598.
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MORELL I CUART, SANDRA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4531/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

tren en trinxera de Santa Maria del Camí, DS núm. 50 (27
d’octubre), pàg. 747-749.

RGE núm. 4776/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió dels passos a nivell a Sineu, DS núm. 51 (10 de
novembre), pàg. 757-759 i 760.

RGE núm. 5217/10, dels Grups Parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a pujada de
taxes i cogestió aeroportuària, DS núm. 52 (24 de novembre),
pàg. 767-768.

RIBALAIGA I BRIONES, ERNEST (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5217/10, dels Grups Parlamentaris Socialista,

BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a pujada de
taxes i cogestió aeroportuària, DS núm. 52 (24 de novembre),
pàg. 767.

SOLER I TORRES , CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 1385/10, de mesures urgents

relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general, DS núm. 44 (14 de juliol), pàg. 644, 646 i
647.

Preguntes
RGE núm. 6937/09, 6938/09 i 6939/09, relatives a Pla de

deixalleries (I, II i III), DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 606 i
607.

RGE núm. 8224/09, relativa a previsió de millores per als
propers dos anys del consorci Aubarca-Es Verger, DS núm. 41
(26 de maig), pàg. 608 i 609.

RGE núm. 12290/09, relativa a pla d'acció de l'estratègia
balear contra el canvi climàtic, DS núm. 41 (26 de maig), pàg.
609.

RGE núm. 12291/09, relativa a avantprojecte de llei de
residus, DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 610 i 611.

RGE núm. 12292/09, relativa a punts negres a les costes de
les Illes Balears, DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 611 i 612.

RGE núm. 12555/09, relativa a actuacions a incloure en els
convenis del Govern de l'Estat per part de la Conselleria de
Medi Ambient, DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 612-613 i 614.

RGE núm. 14118/09, relativa a actuacions de la Conselleria
de Medi Ambient per controlar el compliment de
condicionament per la Comissió Balear de Medi Ambient, DS
núm. 41 (26 de maig), pàg. 615.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2815/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al

Pla hidrològic de les Illes Balears, DS núm. 47 (29 de
setembre), pàg. 684-685.

RGE núm. 4070/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de remodelació del moll de pescadors del Port
d’Andratx, DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 685-686 i 688-
689.

RGE núm. 4458/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions al litoral de les Illes Balears, DS núm. 48 (13
d’octubre), pàg. 706-707 i 709.

Compareixences
RGE núm. 12552/09, del conseller competent en matèria de

ports sobre el passeig per a vianants de Portocolom, DS núm.
45 (15 de setembre), pàg. 667-668 i 670.

RGE núm. 555/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre la política que pensa dur a terme la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat ateses les noves competències que
li han estat atribuïdes, DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 736-
737 i 743-744.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 13175/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a millora del transport aeri d’Eivissa, DS núm. 39 (5 de maig),
pàg. 579-580 i 582-583.

Compareixences
RGE núm. 4077/10, de la consellera d’Innovació, Interior

i Justícia sobre l’incendi que es va declarar a Cala Benirràs a
Eivissa el passat mes d’agost, DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg.
696-697 i 702-703.

RGE núm. 3131/10, del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques sobre l'auditoria de les carreteres d'Eivissa, DS núm.
53 (15 de desembre), pàg. 774-778 i 787.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4531/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

tren en trinxera de Santa Maria del Camí, DS núm. 50 (27
d’octubre), pàg. 745 i 749.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Compareixences
RGE núm. 8228/09, sobre les infraestructures portuàries a

Ciutadella i al dic de Son Blanc, DS núm. 45 (15 de setembre),
pàg. 658-660, 662-664 i 665-666.

RGE núm. 12552/09, sobre el passeig per a vianants de
Portocolom, DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 666-667, 669-
670 i 671.
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RGE núm. 554/10, sobre la política que pensa dur a terme
la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques ateses les noves
competències que li han estat atribuïdes, DS núm. 49 (20
d’octubre), pàg. 719, 722-726 i 728.

RGE núm. 3131/10, sobre l'auditoria de les carreteres
d'Eivissa, DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774-776, 782-
787 i 790-791.

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

Compareixences
RGE núm. 4077/10, sobre l’incendi que es va declarar a

Cala Benirràs a Eivissa el passat mes d’agost, DS núm. 48 (13
d’octubre), pàg. 694-696, 700-702 i 705-706.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT,
GABRIEL VICENS I MIR

Preguntes
RGE núm. 6937/09, 6938/09 i 6939/09, relatives a Pla de

deixalleries (I, II i III), DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 607 i
608.

RGE núm. 8224/09, relativa a previsió de millores per als
propers dos anys del consorci Aubarca-Es Verger, DS núm. 41
(26 de maig), pàg. 608 i 609.

RGE núm. 12290/09, relativa a pla d'acció de l'estratègia
balear contra el canvi climàtic, DS núm. 41 (26 de maig), pàg.
609-610.

RGE núm. 12291/09, relativa a avantprojecte de llei de
residus, DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 610 i 611.

RGE núm. 12292/09, relativa a punts negres a les costes de
les Illes Balears, DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 612.

RGE núm. 12555/09, relativa a actuacions a incloure en els
convenis del Govern de l'Estat per part de la Conselleria de
Medi Ambient, DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 613 i 614.

RGE núm. 14118/09, relativa a actuacions de la Conselleria
de Medi Ambient per controlar el compliment de
condicionament per la Comissió Balear de Medi Ambient, DS
núm. 41 (26 de maig), pàg. 615.

Compareixences 
RGE núm. 898/10, sobre l’inici del procediment

d’elaboració del Pla d’ordenació de recursos naturals de
S’Albufera de Mallorca, DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 590-
592, 595-597i 599-600.

RGE núm. 2263/10, sobre l’accident del tren que cobreix la
línia Manacor-Palma que tengué lloc dia 19 de maig de 2010,
DS núm. 42 (2 de juny), pàg. 618-620, 623-626 i 628.

RGE núm. 555/10, sobre la política que pensa dur a terme
la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ateses les noves
competències que li han estat atribuïdes, DS núm. 50 (27
d’octubre), pàg. 734-735, 740-743 i 744-745.

RGE núm. 3407/10, del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat sobre la III fase de la depuradora de Son Servera, DS
núm. 51 (10 de novembre), pàg. 754-755-756 i 757.

TEMÀTIC

- A -

Accident del tren Manacor-Palma
DS núm. 42 (2 de juny), pàg. 618.

Albufera de Mallorca, S’ (vegeu Pla d’ordenació dels
recursos naturals de —)

Aubarca (vegeu Consorci —Es Verger)

Auditoria de les carreteres d’Eivissa
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.

Avantprojecte de llei de residus
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 610. 

- C -

Cala Benirràs (vegeu Incendi a —)

Camp de golf a Son Bosc 
DS núm. 43 (13 de juliol), pàg. 634. 

Canvi climàtic
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 609. 

Carreteres d’Eivissa (vegeu Auditoria de les —)

Ciutadella (vegeu Infraestructures portuàries a —)

Club Nàutic d’Eivissa
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 600.

Cogestió aeroportuària
DS núm. 52 (24 de novembre), pàg. 766.

Comissió Balear de Medi Ambient
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 614. 

Competències de la Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques

DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg. 719.

Conselleria 
d’Habitatge i Obres Públiques (vegeu Competències
de la —) 
de Medi Ambient i Mobilitat 
DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 734.

Consorci Aubarca-Es Verger
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 608. 

Convenis del Govern de l’Estat
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 612. 

Costes de Balears (vegeu Punts negres a les —)
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- D -

Deixalleries (vegeu Pla de —)

Depuradora de Son Servera
DS núm. 51 (10 de novembre), pàg. 754.

Dic de Son Blanc
DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 658.

- E -

Equipaments d’interès general (vegeu Infraestructures i
—)

- G -

Govern de l’Estat (vegeu Convenis del —)

- I -

Incendi a Cala Benirràs
DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg. 694.

Infraestructures 
i equipaments d’interès general
DS núm. 44 (14 de juliol), pàg. 642.
portuàries a Ciutadella
DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 658.

- L -

Litoral de les Illes Balears
DS núm. 48 (13 d’octubre), pàg. 706.

- M -

Moll de pescadors del Port d’Andratx
DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 685.

- P -

Passeig de vianants de Portocolom
DS núm. 45 (15 de setembre), pàg. 666.

Passos a nivell (vegeu Supressió de —)

Pla 
de deixalleries 
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 606. 
hidrològic de les Illes Balears
DS núm. 47 (29 de setembre), pàg. 682.

d’ordenació dels recursos naturals de S’Albufera de
Mallorca
DS núm. 40 (12 de maig), pàg. 590.

Port 
d’Alcúdia
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.
d’Andratx (vegeu Moll de pescadors del —)
d'Eivissa (vegeu també Obres del —)
DS núm. 49 (20 d’octubre), pàg. 714.
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.
de Maó
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.
de Palma
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.
de Sa Savina
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.

Ports d’interès general
DS núm. 53 (15 de desembre), pàg. 774.

Portocolom (vegeu Passeig de vianants de —)

Pujada de taxes
DS núm. 52 (24 de novembre), pàg. 766.

Punts negres a les costes de Balears
DS núm. 41 (26 de maig), pàg. 611.

- R -

Residus (vegeu Avantprojecte de llei de —)

- S -

Santa Maria del Camí (vegeu Tren en trinxera de —)

Son 
Blanc (vegeu Dic de —)
Bosc (vegeu Camp de golf a —)

Supressió de passos a nivell a Sineu
DS núm. 51 (10 de novembre), pàg. 757.

- T -

Taxes (vegeu Pujada de —)

Transport
aeri d’Eivissa
DS núm. 39 (5 de maig), pàg. 579.
marítim 
DS núm. 46 (22 de setembre), pàg. 674.
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Tren 
Manacor-Palma (vegeu Accident del —) 
en trinxera de Santa Maria del Camí
DS núm. 50 (27 d’octubre), pàg. 745.

- V -

Verger, Es (vegeu Consorci Aubarca —)
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