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Designacions 8

Diputats 8

INTERVINENTS

Diputats 9

Membres del Govern 28

TEMÀTIC 33

INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Jurament o promesa dels diputats i diputades. 
DS núm. 1 (26 de juny), pàg. 3-8.

Elecció de la Mesa del Parlament. 
DS núm. 1 (26 de juny), pàg. 8-13.

DEBAT D'INVESTIDURA

Debat d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears.
DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 18-71.

SESSIÓ SOLEMNE D'OBERTURA

Jurament o promesa dels nous diputats.
DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 74.
Intervenció de la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament.
DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 74.
Proposta d’alteració de l’ordre del dia.
DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 76.
Adopció d’acord sobre solAlicitud de convocatòria de sessió
plenària extraordinària.
DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 77.

DEBAT SOBRE L'ORIENTACIÓ POLÍTICA
GENERAL DEL GOVERN

Debat sobre l'orientació política general del Govern.
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 382-479.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008.
DS núm. 18 (18 i 19 de desembre), pàg. 691-879.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives.
DS núm. 18 (18 de desembre), pàg. 682-691.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2008.
DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 562-587.

RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures
tributàries i economicoadministratives.
DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 587-600.

DECRETS LLEI

Convalidació o derogació del Decret llei de mesures
cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 665-679.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 1647/07, relativa a política educativa del
Govern.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 102-111.

RGE núm. 1656/07, relativa a transport aeri.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 177-186.

RGE núm. 1692/07, relativa a Pla de reforma integral de la
Platja de Palma.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 218-226.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2007 3

 

RGE núm. 1730/07, relativa a futur del nou hospital de
referència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 140-147.

RGE núm. 2111/07, relativa a política de coordinació de
policia local.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 260-268.

RGE núm. 2112/07, relativa a depuració d’aigües residuals
a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 303-311.

RGE núm. 2113/07, relativa a política d’infraestructures i
subministrament d’aigua a les Illes Balears.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 492-500.

RGE núm. 2341/07, relativa a política territorial del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 346-356.

RGE núm. 2459/07, relativa a situació de l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 534-543.

RGE núm. 2786/07, relativa a política general del Govern
en matèria de cultura.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 654-665.

RGE núm. 2931/07, relativa a residències a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 617-624.

MOCIONS

RGE núm. 2045/07, relativa a política educativa del
Govern.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 186-193.

RGE núm. 2218/07, relativa a futur hospital de referència
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 226-232.

RGE núm. 2355/07, relativa a transport aeri.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 268-275.

RGE núm. 2458/07, relativa a Pla de reforma integral de la
Platja de Palma.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 311-315.

RGE núm. 2610/07, relativa a política de coordinació de la
policia local.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 356-361.

RGE núm. 2824/07, relativa a aigües residuals a l’illa
d’Eivissa.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 500-507.

RGE núm. 2985/07, relativa a política territorial del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 507-514.

RGE núm. 3190/07, relativa a subministrament d’aigua a
les Illes Balears.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 624-630.

RGE núm. 3311/07, relativa a situació de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 630-638.

PREGUNTES

RGE núm. 1794/07, relativa a finançament del trasllat de
residus de Formentera a Eivissa.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 91-92.

RGE núm. 1802/07, relativa a ajudes a esportistes per a
l’any olímpic.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 92.

RGE núm. 1803/07, relativa a patrimoni de sòl de l’IBAVI.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 92-93.

RGE núm. 1804/07, relativa a situació hospitalària a l’illa
d’Eivissa.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 93.

RGE núm. 1805/07, relativa a causes de les inundacions del
metro a Palma.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 93-94.

RGE núm. 1806/07, relativa a actuacions per evitar les
inundacions del metro de Palma.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 94.

RGE núm. 1809/07, relativa al centre Joan Crespí.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 95.

RGE núm. 1810/07, relativa a divisió de la Direcció d’Obres
Públiques en tres direccions generals.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 95-96.

RGE núm. 1811/07, relativa a pagament del conveni de
residències.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 96-97.

RGE núm. 1812/07, relativa a hospital de referència a Son
Espases.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 97-98.

RGE núm. 1813/07, relativa a inversió de 2.500 milions
d’euros a les Illes Balears per part de l’Estat.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 100-101.

RGE núm. 1814/07, relativa a factures dels llibres de text.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 98-99.

RGE núm. 1815/07, relativa a actuacions a l’hospital de
Can Misses a Eivissa.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 100.

RGE núm. 1963/07, relativa a situació economicofinancera.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 130-131.
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RGE núm. 1975/07, relativa a creació de la Direcció
General de Transport Aeri i Marítim.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 131.

RGE núm. 1980/07, relativa a actuacions a l’àmbit de la
reserva de la biosfera.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 131-132.

RGE núm. 1981/07, relativa a setmana de mobilitat.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 132-133.

RGE núm. 1982/07, relativa a reobertura de la línia
ferroviària Manacor-Artà.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 132-133.

RGE núm. 1987/07, relativa a declaracions de la ministra
de Foment al Senat.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 137-138.

RGE núm. 1988/07, relativa a presidència de les comissions
permanents legislatives.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 138-139.

RGE núm. 1989/07, relativa a manteniment de les
modalitats lingüístiques a IB3.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 133-134.

RGE núm. 1990/07, relativa a incidents a l’IES Madina
Mayurqa.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 135-136.

RGE núm. 1991/07, relativa a ubicació de l’Escola
d’Hoteleria de Menorca.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 130-131.

RGE núm. 1992/07, relativa a assistència sociosanitària a
Eivissa.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 136-137.

RGE núm. 2122/07, relativa a mesures per a la
descontaminació dels pous de Santa Gertrudis a Eivissa.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 166-167.

RGE núm. 2129/07, relativa a fira Art Colonge.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 172.

RGE núm. 2132/07, relativa a futur del Palma Arena.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 174-175.

RGE núm. 2133/07, relativa a infraestructures sanitàries en
medicina primària a Menorca.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 167.

RGE núm. 2134/07, relativa a inundacions del metro de
Palma (I).
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 167-168.

RGE núm. 2135/07, relativa a inundacions del metro de
Palma (II).
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 169.

RGE núm. 2136/07, relativa a infraestructures educatives
a Eivissa.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 173-174.

RGE núm. 2138/07, relativa a hospital de referència
d’acord amb els estàndards de qualitat.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 175-176.

RGE núm. 2139/07, relativa a compliment de la disposició
transitòria novena de l’Estat d’Autonomia.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 176-177.

RGE núm. 2140/07, relativa a continuïtat del centre d’alt
rendiment de tennis de Manacor.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 167-168.

RGE núm. 2141/07, relativa a causes de la inundació de
determinades estacions del metro de Palma.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 168-169.

RGE núm. 2142/07, relativa a actuacions al metro de Palma
des de la inundació del passat 21 d’agost.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 170-171.

RGE núm. 2143/07, relativa a tancament indefinit del
metro.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 171-172.

RGE núm. 2296/07, relativa a regulació de la pesca
submarina a Eivissa i Formentera.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 214-215.

RGE núm. 2300/07, relativa a obres a Sa Costera.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 218.

RGE núm. 2302/07, relativa a endeutament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 216-217.

RGE núm. 2306/07, relativa a residència Crist Rei.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 210-211.

RGE núm. 2307/07, relativa a Pla estatal d’habitatge a les
Illes Balears.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 215-216.

RGE núm. 2308/07, relativa a hospital de referència.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 213.

RGE núm. 2311/07, relativa a inversions de l’Estat en
matèria de justícia.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 211-212.

RGE núm. 2312/07, relativa a arguments definitius que han
fonamentat la decisió en relació amb la construcció del nou
hospital de referència.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 213-214.

RGE núm. 2313/07, relativa a decisió definitiva sobre
l’Hospital de Son Espases.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 212-213.
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RGE núm. 2315/07, relativa a renúncia del conseller
d’Hisenda a 100 milions d’euros dels pressuposts generals
de l’Estat.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 217-218.

RGE núm. 2318/07, relativa a inversió de l’Estat a les Illes
Balears.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 216.

RGE núm. 2314/07, relativa a nomenament del Sr.
Fernández Terrés com a gerent de l’IBISEC.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 251-252.

RGE núm. 2347/07, relativa a situació actual del reingrés
del Govern de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 253-254.

RGE núm. 2415/07, relativa a coordinació institucional en
matèria de mobilitat.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.

RGE núm. 2430/07, relativa a presentació de la proposició
de llei d’ordenació territorial i urbanisme.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 292-293.

RGE núm. 2431/07, relativa a alentiment del creixement
urbanístic.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291-292.

RGE núm. 2432/07, relativa a actuació del Servei de
Prevenció a la catàstrofe de dia 4 d’octubre del 2007.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 254-255.

RGE núm. 2433/07, relativa a canvis en la direcció de
l’EBAP.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 255-256.

RGE núm. 2434/07, relativa a incompliment de la llei.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 258-259.

RGE núm. 2435/07, relativa a pacte de governabilitat.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 259-260.

RGE núm. 2436/07, relativa a emancipació i foment del
lloguer per a joves.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252.

RGE núm. 2437/07, relativa a ens Ports de les Illes Balears.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252-253.

RGE núm. 2438/07, relativa a centre de salut a Pere Garau.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 256.

RGE núm. 2439/07, relativa a atenció primària a la zona de
Pere Garau.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 257.

RGE núm. 2440/07, relativa a centres de busseig.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 257-258.

RGE núm. 2477/07, relativa a mesures contra la
sinistralitat laboral a Eivissa.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 295.

RGE núm. 2555/07, relativa a programes de cooperació per
als afectats pel terratrèmol del Perú.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 295-296.

RGE núm. 2556/07, relativa a actuacions del proppassat 4
d’octubre.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 296-297.

RGE núm. 2557/07, relativa a llei del sòl.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.

RGE núm. 2559/07, relativa a situació econòmica de la
Conselleria de Salut i Consum.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 301.

RGE núm. 2563/07, relativa a identitat del gerent de
l’IBISEC.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 298.

RGE núm. 2564/07, relativa a manca de metges a Eivissa.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 299-300.

RGE núm. 2565/07, relativa a Institut Ramon Llull.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 301-302.

RGE núm. 2566/07, relativa a endeutament de la
Conselleria de Medi Ambient.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 294-295.

RGE núm. 2567/07, relativa a data de caducitat del
nomenament del director d’IB3.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 300-301.

RGE núm. 2568/07, relativa a transferència de justícia.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 334-335.

RGE núm. 2569/07, relativa a control de fondejos.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.

RGE núm. 2740/07, relativa a subvencions de la Direcció
General de Comerç.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 341-342.

RGE núm. 2741/07, relativa a habitatges turístics de
vacances.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 344-345.

RGE núm. 2742/07, relativa a residència de Sant Miquel.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 334-335.

RGE núm. 2743/07, relativa a tancament de trams de les
autovies d’Eivissa a conseqüència de la pluja.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 339.

RGE núm. 2744/07, relativa a avantprojecte per a la
construcció d’un edifici emblemàtic destinat a arts
escèniques.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 335-336.
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RGE núm. 2746/07, relativa a subvenció de l’Obra Cultural
Balear per part de la Generalitat de Catalunya.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 343-344.

RGE núm. 2747/07, relativa a criteris meteorològics per
ordenar la permanència dels alumnes a les aules.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 342-343.

RGE núm. 2748/07, relativa a actuació de l’equip directiu
de la Conselleria d’Interior.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 339-340.

RGE núm. 2749/07, relativa a estat propi Balears, València
i Catalunya Nord.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 345-346.

RGE núm. 2750/07, relativa a creació de l’escola de l’EBAP
a Menorca.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 336-337.

RGE núm. 2751/07, relativa a traspàs dels centres de
seguiment tècnic esportiu del Consell Insular d’Eivissa a
l’EBE.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 337-338.

RGE núm. 2752/07, relativa a museu de Formentera.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 340-341.

RGE núm. 2745/07, relativa a servei d’urgències de Son
Dureta.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 2966/07, relativa a Observatori de la Joventut.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.

RGE núm. 3033/07, relativa a cambra hiperbàrica a
Menorca.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491.

RGE núm. 3034/07, relativa a llei d’autonomia personal i
atenció a la dependència.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489-490.

RGE núm. 3035/07, relativa a Fundació contra la violència
de gènere.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 486-487.

RGE núm. 3036/07, relativa a creixement econòmic de les
Illes.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 487-488.

RGE núm. 3039/07, relativa a fons de suficiència.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 483-484.

RGE núm. 3042/07, relativa a Observatori de la Joventut.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.

RGE núm. 3046/07, relativa a cobertura de les despeses
derivades de la compra de llibres a primer i segon de
primària
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 484.

RGE núm. 3047/07, relativa a evolució de les dades
mensuals d’atur a les Illes Balears.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 484-485.

RGE núm. 3048/07, relativa a evolució de les dades
mensuals d’atur a les Illes Balears.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 485-486.

RGE núm. 3049/07, relativa a retransmissió de les
competicions esportives a l’illa d’Eivissa per part d’IB3.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 488.

RGE núm. 3050/07, relativa a requalificació de nous sòls a
les Illes Balears.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 490-491.

RGE núm. 3051/07, relativa a noves figures impositives.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491-492.

RGE núm. 3138/07, relativa a recursos desviats a la
Fundació Illesport.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 526.

RGE núm. 3139/07, relativa a Servei d’Emergències 112.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 532.

RGE núm. 3142/07, relativa a millora del servei públic del
transport inter illes.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 532-534.

RGE núm. 3143/07, relativa a reforma del bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 526-527.

RGE núm. 3144/07, relativa a obres de la III fase de millora
del Canal Salat de Ciutadella.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 527-528.

RGE núm. 3145/07, relativa a informe sobre Estrategia para
la sostenibilidad de la costa.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 530-532.

RGE núm. 3146/07, relativa a promoció del Palau de
Congressos de Palma a la World Travel Market de
Londres.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 522-523.

RGE núm. 3147/07, relativa a enfonsament del mercant
Don Pedro.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 523-524.

RGE núm. 3148/07, relativa a depuradora de Santa Eulàlia.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 524-525.

RGE núm. 3149/07, relativa a obres hidràuliques a
Menorca.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 528-529.

RGE núm. 3150/07, relativa al Servei 112.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 529-530.
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RGE núm. 3151/07, relativa a oficina d’atenció als
expropiats per les obres de les carreteres d’Eivissa.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 525-526.

RGE núm. 3152/07, relativa a millores al servei del 06 a
Eivissa.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 530.

RGE núm. 3275/07, relativa a centre de tecnificació de
windsurf a Formentera.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 609-610.

RGE núm. 3890/07, relativa a Institut Balear de la
Joventut.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 615-616.

RGE núm. 3940/07, relativa a criteris per concedir
subvencions.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 612-613.

RGE núm. 3941/07, relativa a concertació de llits
sociosanitaris a Menorca.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 615.

RGE núm. 3942/07, relativa a local llogat sense utilitzar.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 610-611.

RGE núm. 3943/07, relativa a Centre nacional de formació
dedicat a estudis relacionats amb el mar a Maó.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 606-607.

RGE núm. 3944/07, relativa a pla funcional del nou hospital
d’Eivissa.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 613-614.

RGE núm. 3945/07, relativa a desclassificació de Can
Marçal Vell a Portocolom.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 607-608.

RGE núm. 3946/07, relativa a acomiadaments
improcedents.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 611-612.

RGE núm. 3947/07, relativa a millora del servei de
transport aeri entre Menorca i Barcelona.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 614-615.

RGE núm. 3948/07, relativa a participació de PIME
Balears al pacte per a la competitivitat de l’economia i la
cohesió social a les Illes Balears.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 608-609.

RGE núm. 3949/07, relativa a publicació de la norma de
protecció territorial anunciada pel Govern.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 616-617.

RGE núm. 4190/07, relativa a reunió del Consejo Español
de Turismo.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 652-653.

RGE núm. 4192/07, relativa a lluita contra les
drogodependències.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 651-652.

RGE núm. 4195/07, relativa a situació del transport aeri a
les illes Pitiüses.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 647-648.

RGE núm. 4196/07, relativa a actuació del Govern per
acabar amb la situació insostenible del transport aeri a les
illes menors.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 646-647.

RGE núm. 4197/07, relativa a protecció de Cala Blanca.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 650-651.

RGE núm. 4198/07, relativa a camp de golf d’Es Pujols.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 648-649.

RGE núm. 4199/07, relativa a compliment de l’acord de
l’Ajuntament de Felanitx en relació amb Can Marçal.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 649-650.

RGE núm. 4200/07, relativa a presentació d’esmenes al
Decret llei núm. 4020/07, de mesures cautelars fins a
l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor
ambiental per a les Illes Balears.
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 653-654.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1541/07, relativa a memòria del 10è aniversari
del segrest i de l’assassinat del regidor del Partit Popular
Miguel Ángel Blanco.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 111-116.

RGE núm. 1584/07, relativa a construcció d’un nou
hospital de referència.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 116-123.

RGE núm. 1634/07, relativa a petició d’ajuda i cooperació
humanitària amb motiu del terratrèmol que ha assolat el
Perú.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 123-127.

RGE núm. 1689/07, relativa a prevenció del càncer de
cèrvix.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 148-152.

RGE núm. 1773/07, relativa a I Pla de participació
ciutadana.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 152-157.

RGE núm. 1775/07, relativa a supressió de barreres
arquitectòniques en els edificis i instalAlacions públiques.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 157-163.

RGE núm. 1776/07, relativa a finalització de les obres de les
autovies d’Eivissa a l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 193-200.
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RGE núm. 1777/07, relativa a dieta mediterrània.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 200-204.

RGE núm. 1778/07, relativa a cultius transgènics.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 232-239.

RGE núm. 1779/07, relativa a comissió per a l’estudi dels
mecanismes d’intervenció i anàlisi de la societat del
coneixement a les Illes Balears.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 239-244.

RGE núm. 1852/07, relativa a manteniment de les diferents
modalitats lingüístiques de les Illes Balears a la
programació d’IB3.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 275–281.

RGE núm. 1853/07, relativa a actuacions en matèria
d’habitatge protegit.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 281-286.

RGE núm. 1854/07, relativa a noves línies d’ajuda en
matèria d’habitatge.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 323-330.

RGE núm. 1855/07, relativa a conveni ferroviari amb
l’Administració de l’Estat.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 514-519.

RGE núm. 1972/07, relativa a inversions ferroviàries.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 361-367.

RGE núm. 1994/07, relativa a supressió de passos a nivell.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 638-643.

RGE núm. 2287/07, relativa a creació del Memorial
Democràtic de les Illes Balears.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 543-549.

RGE núm. 2292/07, relativa a defensa de la monarquia
parlamentària i símbols constitucionals.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 315-323.

RGE núm. 2299/07, relativa a compatibilitat del .cat amb
les altres terminacions a les pàgines web del Govern balear.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 549-555.

RGE núm. 2451/07, relativa a rebuig de les declaracions del
conseller d’Interior del Consell de Mallorca, Sr. Joan
Lladó.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 368-375.

RGE núm. 2486/07, relativa a nova regulació del BOIB.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 555-558.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu de la celebració del Dia contra el càncer de
mama.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 250-251.

Sobre el canvi climàtic.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 375.

En relació amb el Dia universal de la infància.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 558-559.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones.
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 559.

ELECCIONS

Del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
DS núm. 4 (18 de juliol), pàg. 82.

DESIGNACIONS

Del senador representant de la comunitat autònoma. 
DS núm. 4 (18 de juliol), pàg. 84.

DIPUTATS

Jurament o promesa de nous diputats.
DS núm. 4 (18 de juliol), pàg. 82.
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 90-91.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 734-736 i 738-739.

Preguntes
RGE núm. 2134/07, relativa a inundacions del metro de

Palma (I), DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 167 i 168.
RGE núm. 3035/07, relativa a Fundació contra la violència

de gènere, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 486-487.
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InterpelAlacions
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 108-109.

Mocions
RGE núm. 2045/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
190-192.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1852/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a manteniment de les diferents modalitats lingüístiques de les
Illes Balears a la programació d’IB3, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 278-279.

RGE núm. 2299/07, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a compatibilitat del .cat amb les altres
terminacions a les pàgines web del Govern balear, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 553-554.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 74.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 454-455 i 458-460.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 716-717, 719, 733-734, 737-738, 742-
743, 786-787, 790-791 i 794-795.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
685-687 i 690.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures

tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 596-597 i 600.

InterpelAlacions
RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 8 (9
d’octubre), pàg. 222-223.

RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de coordinació de policia local, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 265.

RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 352-353.

RGE núm. 2786/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de cultura, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 660-661.

Mocions
RGE núm. 2458/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 312-313.

RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de coordinació de policia local, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 358-359.

RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 13
(13 de novembre), pàg. 511-512.

Preguntes
RGE núm. 3039/07, relativa a fons de suficiència, DS núm.

13 (13 de novembre), pàg. 483.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a memòria del 10è aniversari del segrest i de l’assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 112-113.

RGE núm. 1689/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció del càncer de cèrvix, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 149-150.

RGE núm. 1773/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a I Pla de participació ciutadana, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 156-157.

RGE núm. 1776/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finalització de les obres de les autovies d’Eivissa a
l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni, DS núm. 7 (2 d’octubre),
pàg. 197-198.

RGE núm. 1779/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió per a l’estudi dels mecanismes d’intervenció
i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes Balears, DS
núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 241-242.

RGE núm. 1852/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment de les diferents modalitats lingüístiques de les
Illes Balears a la programació d’IB3, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 277-278.

RGE núm. 1994/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de passos a nivell, DS núm. 16 (4 de desembre),
pàg. 639-640 i 643.

RGE núm. 2299/07, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a compatibilitat del .cat amb les altres
terminacions a les pàgines web del Govern balear, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 552-553.

RGE núm. 2486/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova regulació del BOIB, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 556.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 3, 4, 5, 6 i 10.

Debat d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 18-25, 44-47, 52-53,
58-62, 66-67 i 68.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCESCA LLUCH (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 8.
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Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

AlAlusions
En relació amb la Pregunta RGE núm. 3142/07, relativa a

millora del servi públic del transport inter illes, DS núm. 14 (20
de novembre), pàg. 534.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 36-40, 51-52 i 68.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg.402-406 i 420-421.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 694, 697, 705-706, 764, 767, 822-823,
836-837, 840, 848-849.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 579-581, 585,
749.

InterpelAlacions
RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 182-183.
RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur del nou hospital de referència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 144-145.

RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 539-540.

Mocions
RGE núm. 2218/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur hospital de referència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 229.

RGE núm. 2355/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transport aeri, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 271-272.

RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS
núm. 16 (4 de desembre), pàg. 634-635.

Preguntes
RGE núm. 1809/07, relativa al centre Joan Crespí, DS núm.

5 (21 de setembre), pàg. 95.
RGE núm. 2129/07, relativa a fira Art Colonge, DS núm. 7

(2 d’octubre), pàg. 172.
RGE núm. 2302/07, relativa a endeutament de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
216.

RGE núm. 2740/07, relativa a subvencions de la Direcció
General de Comerç, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 341.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un nou hospital de referència, DS núm. 5 (18 de
setembre), pàg. 119-120.

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 327-328.

RGE núm. 1855/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni ferroviari amb l’Administració de l’Estat, DS núm.
13 (13 de novembre), pàg. 516-517.

RGE núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 361-362 i 366.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 477-478.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 695-696 i 698.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 581-583 i 586.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 671-672.

InterpelAlacions
RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur del nou hospital de referència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 145-146.

RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 10
(23 d’octubre), pàg. 308-309.
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RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 353.

Mocions
RGE núm. 2218/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur hospital de referència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 229-231.

RGE núm. 2824/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 505-506.

RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 13
(13 de novembre), pàg. 512-513.

Preguntes
RGE núm. 2437/07, relativa a ens Ports de les Illes Balears,

DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252.
RGE núm. 3036/07, relativa a creixement econòmic de les

Illes, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 487.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1776/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finalització de les obres de les autovies d’Eivissa a
l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni, DS núm. 7 (2 d’octubre),
pàg. 193-195 i 199-200.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 768-770, 772-773 i 777-778.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 673-674 i 676-678.

InterpelAlacions
RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 177-178 i 184-
185.

Mocions
RGE núm. 2355/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 268-270 i 273-
274.

Preguntes
RGE núm. 1810/07, relativa a divisió de la Direcció

d’Obres Públiques i Transports en tres direccions generals, DS
núm. 5 (21 de setembre), pàg. 95 i 96.

RGE núm. 2143/07, relativa a tancament indefinit del
metro, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 171.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1853/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en matèria d’habitatge protegit, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 281-282 i 286.

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 323-325 i 329-330.

RGE núm. 1855/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni ferroviari amb l’Administració de l’Estat, DS núm.
13 (13 de novembre), pàg. 514-516 i 517-519.

RGE núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 364-366.

RGE núm. 1994/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de passos a nivell, DS núm. 16 (4 de desembre),
pàg. 638-639 i 642-643.

AlAlusions
En relació amb la Pregunta RGE núm. 2437/07, relativa a

l’ens Ports de les Illes Balears, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg.
290-291.

CARBONERO I MALBERTI, JAUME (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

CARRETERO I NIEMBRO, JOSÉ LUIS (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 776-777 i 779.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
688-689 i 690-691.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures

tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 598-599.

Preguntes
RGE núm. 1980/07, relativa a actuacions a l’àmbit de la

reserva de la biosfera, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 131.
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RGE núm. 2307/07, relativa a Pla estatal d’habitatge a les
Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 215.

RGE núm. 2556/07, relativa a llei del sòl, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 297.

RGE núm. 3149/07, relativa a obres hidràuliques a
Menorca, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 528 i 529.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1853/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en matèria d’habitatge protegit, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 282-283.

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 328-329.

CASTILLO I FERRER, ANA MARÍA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 779-781, 783-784 i 789-790.

InterpelAlacions
RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur del nou hospital de referència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 140-142
i 146-147.

Mocions
RGE núm. 2218/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur hospital de referència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 226-228 i 231-232.

Preguntes
RGE núm. 2313/07, relativa a decisió definitiva sobre

l’hospital de Son Espases, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 212.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un nou hospital de referència, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 117-118 i 122-123.

RGE núm. 1689/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció del càncer de cèrvix, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 148 i 151.

CASTRO I GANDASEGUI, CARMEN (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 792-793.

Preguntes
RGE núm. 1815/07, relativa a actuacions a l’hospital de

Can Misses a Eivissa, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 100.
RGE núm. 1992/07, relativa a assistència sociosanitària a

Eivissa, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 136 i 137.
RGE núm. 2564/07, relativa a manca de metges a Eivissa,

DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 299.
RGE núm. 3143/07, relativa a reforma del bloc quirúrgic de

l’Hospital de Can Misses, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg.
526 i 527.

RGE núm. 3944/07, relativa a pla funcional del nou hospital
d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 613.

COLL I CANYELLES, MIQUEL (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 91.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 861-862.

Preguntes
RGE núm. 1981/07, relativa a setmana de mobilitat, DS

núm. 6 (25 de setembre), pàg. 132.
RGE núm. 2742/07, relativa a residència de Sant Miquel,

DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 338.
RGE núm. 3034/07, relativa a llei d’autonomia personal i

atenció a la dependència, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg.
489.

RGE núm. 3942/07, relativa a local llogat sense utilitzar,
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 610.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1779/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a comissió per a l’estudi dels mecanismes d’intervenció
i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes Balears, DS
núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 239-240 i 243-244.

RGE núm. 1994/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de passos a nivell, DS núm. 16 (4 de desembre),
pàg. 641-642.

COSTA I SERRA, JOSÉ MARÍA (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.
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Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 765-766 i 767.

InterpelAlacions
RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 265-266.

Mocions
RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 359-360.

Preguntes
RGE núm. 2136/07, relativa a infraestructures educatives a

Eivissa, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 172-173.
RGE núm. 2556/07, relativa a actuacions del proppassat 4

d’octubre, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 296.
RGE núm. 3150/07, relativa al Servei 112, DS núm. 14 (20

de novembre), pàg. 529.
RGE núm. 3940/07, relativa a criteris per concedir

subvencions, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 612.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2486/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a nova regulació del BOIB, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 555-556 i 557-558.

CRESPÍ I PRUNÉS, ANA (Grup Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 717-718 i 749-750.

InterpelAlacions
RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 8 (9
d’octubre), pàg. 223-224.

Mocions
RGE núm. 2458/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 313-314.

Preguntes
RGE núm. 1806/07, relativa a actuacions per evitar les

inundacions del metro a Palma, DS núm. 5 (21 de setembre),
pàg. 94.

RGE núm. 2318/07, relativa a inversió de l’Estat a les Illes
Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 216.

DALMAU I FORTUNY, FRANCESC JOSEP (Grup
Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa, DS núm. 4 (18 de juliol), pàg. 82.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 460-461.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 788-789, 791 i 795-796.

Preguntes
RGE núm. 1805/07, relativa a causes de les inundacions del

metro a Palma, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 93-94.
RGE núm. 2135/07, relativa a inundacions del metro de

Palma (II), DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 169.
RGE núm. 2308/07, relativa a hospital de referència, DS

núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 213.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 364.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONIO JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 40-44 i 69.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 406-410 i 464-465.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 706-708 i 710.

InterpelAlacions
RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 540-541.

Preguntes
RGE núm. 2744/07, relativa a avantprojecte per a la

construcció d’un edifici emblemàtic destinat a arts escèniques,
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 335 i 336.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a memòria del 10è aniversari del segrest i de l’assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 114-115.

RGE núm. 2292/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de la monarquia parlamentària i símbols
constitucionals, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 316-318.
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RGE núm. 2451/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de les declaracions del conseller d’Interior del Consell
de Mallorca, Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
372-374.

Proposta d’alteració de l’ordre del dia de la Sessió Solemne
d’Obertura de legislatura, DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 76.

Qüestions d’ordre
En relació amb la votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 367.

AlAlusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 2451/07,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de les
declaracions del conseller d’Interior del Consell de Mallorca,
Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 375.

ESTARÁS I FERRAGUT, MARIA ROSA (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 53-58, 62-65 i 70.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg.423-429 i 435-438.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 679.

Preguntes
RGE núm. 1812/07, relativa a hospital de referència a Son

Espases, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 97 i 98.
RGE núm. 1813/07, relativa a inversió de 2.500 milions

d’euros a les Illes Balears per part de l’Estat, DS núm. 5 (21 de
setembre), pàg. 101.

RGE núm. 1987/07, relativa a declaracions de la ministra de
Foment al Senat, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 137 i 138.

RGE núm. 1988/07, relativa a presidència de les comissions
permanents legislatives, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 138
i 139.

RGE núm. 2138/07, relativa a hospital de referència
d’acord amb els estàndards de qualitat, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 175.

RGE núm. 2139/07, relativa a compliment de la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 176-177.

RGE núm. 2312/07, relativa a arguments definitius que han
fonamentat la decisió en relació amb la construcció del nou
hospital de referència, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 213 i 214.

RGE núm. 2434/07, relativa a incompliment de la llei, DS
núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 258.

RGE núm. 2435/07, relativa a pacte de governabilitat, DS
núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 259.

RGE núm. 2568/07, relativa a transferència de justícia, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 334 i 335.

RGE núm. 2749/07, relativa a estat propi Balears, València
i Catalunya Nord, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 345 i 346.

RGE núm. 3051/07, relativa a noves figures impositives,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491 i 492.

RGE núm. 3142/07, relativa a millora del servi públic del
transport inter illes, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 532,
533 i 534.

RGE núm. 3949/07, relativa a publicació de la norma de
protecció territorial anunciada pel Govern, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 616.

RGE núm. 4200/07, relativa a presentació d’esmenes al
Decret llei núm. 4020/07, de mesures cautelars fins a
l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor
ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17 (11 de desembre),
pàg. 653 i 654.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dieta mediterrània, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
200.

Proposta d’alteració de l’ordre del dia de la Sessió Solemne
d’Obertura de legislatura, DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 76 i
77.

Qüestions d’ordre
DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 77 i 78.

D’altres
En relació a l’elecció de director de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 4 (18 de juliol),
pàg. 82.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, MARÍA DEL
CARMEN (Grup Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 726-727, 729-730 i 736-737.

Preguntes
RGE núm. 3046/07, relativa a cobertura de les despeses

derivades de la compra de llibres a primer i segon de primària,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 484.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1773/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a I Pla de participació ciutadana, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 153-154.
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RGE núm. 2451/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de les declaracions del conseller d’Interior del Consell
de Mallorca, Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
368-369 i 374.

FIOL I AMENGUAL, FRANCISCO JESÚS (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 731-732.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 568-571, 573-
574, 583-584 i 587.

InterpelAlacions
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 102-104 i 109-110.

RGE núm. 2786/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de cultura, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 654-656 i 662-664.

Mocions
RGE núm. 2045/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
186-187 i 192-193.

Preguntes
RGE núm. 1814/07, relativa a factures dels llibres de text,

DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 98 i 99.
RGE núm. 1990/07, relativa a incidents a l’IES Madina

Mayurqa, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 135 i 136.
RGE núm. 2315/07, relativa a renúncia del conseller

d’Hisenda a 100 milions d’euros dels pressuposts generals de
l’Estat, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 217.

RGE núm. 2565/07, relativa a Institut Ramon Llull, DS
núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 301 i 302.

RGE núm. 2746/07, relativa a subvenció de l’Obra Cultural
Balear per part de la Generalitat de Catalunya, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 343 i 344.

FLAQUER I RIUTORT, JUAN (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 711-712, 714 i 718.

InterpelAlacions
RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 8 (9
d’octubre), pàg. 218-220 i 224-225.

Mocions
RGE núm. 2458/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 311 i 314-315.

Preguntes
RGE núm. 1811/07, relativa a pagament del conveni de

residències, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 96 i 97.
RGE núm. 2142/07, relativa a actuacions al metro de Palma

des de la inundació del passat 21 d’agost, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 170.

RGE núm. 2430/07, relativa a presentació de la proposició
de llei d’ordenació territorial i urbanisme, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 292 i 293.

RGE núm. 3050/07, relativa a requalificació de nous sòls a
les Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 490.

RGE núm. 3145/07, relativa a informe sobre Estrategia
para la sostenibilidad de la costa, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 531.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a memòria del 10è aniversari del segrest i de l’assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 111 i 115-116.

Qüestions d’ordre
En relació amb la votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 367.

En relació a una votació de les propostes del debat sobre
l'orientació política general del Govern, DS núm. 12 (6, 7 i 8 de
novembre), pàg. 479.

En relació amb la InterpelAlació RGE núm. 2931/07, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a residències a l’illa d’Eivissa,
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 617.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

InterpelAlacions
RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 10
(23 d’octubre), pàg. 303-305 i 309-310.
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RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 347-348 i 354-355.

Mocions
RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 13
(13 de novembre), pàg. 507-509 i 513-514.

Preguntes
RGE núm. 2141/07, relativa a causes de la inundació de

determinades estacions del metro de Palma, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 168 i 169.

RGE núm. 2431/07, relativa a alentiment del creixement
urbanístic, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291 i 292.

RGE núm. 3147/07, relativa a enfonsament del mercant
Don Pedro, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 523 i 524.

RGE núm. 4197/07, relativa a protecció de Cala Blanca, DS
núm. 17 (11 de desembre), pàg. 650 i 651.

GALMÉS I CHICÓN BÁRBARA (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

GARCÍAS I SIMÓN, ANTONI(Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa, DS núm. 4 (18 de juliol), pàg. 82.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 758, 823-824 i 826-827.

InterpelAlacions
RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política d’infraestructures i subministrament d’aigua a les
Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 498.

Mocions
RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a subministrament d’aigua a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 628-629.

Preguntes
RGE núm. 1982/07, relativa a reobertura de la línia

ferroviària Manacor-Artà, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
132.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dieta mediterrània, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
200-2001 i 204.

RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
232-233 i 238-239.

GASCÓN I MIR, MIGUEL ÁNGEL (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Preguntes
RGE núm. 2133/07, relativa a infraestructures sanitàries en

medicina primària a Menorca, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
167.

RGE núm. 2438/07, relativa a centre de salut a Pere Garau,
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 256.

RGE núm. 2439/07, relativa a atenció primària a la zona de
Pere Garau, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 257.

RGE núm. 2559/07, relativa a situació econòmica de la
Conselleria de Salut i Consum, DS núm. 10 (23 d’octubre),
pàg. 301.

RGE núm. 2745/07, relativa a servei d’urgències de Son
Dureta, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 482.

RGE núm. 3033/07, relativa a cambra hiperbàrica a
Menorca, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491.

RGE núm. 3941/07, relativa a concertació de llits
sociosanitaris a Menorca, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
615.

RGE núm. 4192/07, relativa a lluita contra les
drogodependències, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 652.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un nou hospital de referència, DS núm. 5 (18 de
setembre), pàg. 121-122.

RGE núm. 1689/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció del càncer de cèrvix, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 150-151.

GENER I BOSCH, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 461-462.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2486/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a nova regulació del BOIB, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 556-557 i 558.
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GORNÉS I HACHERO, JOSÉ SIMÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Preguntes
RGE núm. 2750/07, relativa a creació de l’escola de

l’EBAP a Menorca, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 336 i 337.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1852/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a manteniment de les diferents modalitats lingüístiques de les
Illes Balears a la programació d’IB3, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 275-276 i 280-281.

RGE núm. 2299/07, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a compatibilitat del .cat amb les altres
terminacions a les pàgines web del Govern balear, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 550-551.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 3, 5, 7, 8 i 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 473-474.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1779/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a comissió per a l’estudi dels mecanismes d’intervenció
i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes Balears, DS
núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 242-243.

RGE núm. 2292/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de la monarquia parlamentària i símbols
constitucionals, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 315-316 i
322-323.

AlAlusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 2451/07,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de les
declaracions del conseller d’Interior del Consell de Mallorca,
Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 374-375.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 802-803, 806-807 i 811-812.

Preguntes
RGE núm. 3047/07, relativa a evolució de les dades

mensuals d’atur a les Illes Balears, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 484 i 485.

RGE núm. 3048/07, relativa a evolució de les dades
mensuals d’atur a les Illes Balears, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 486.

RGE núm. 3948/07, relativa a participació de PIME Balears
al pacte per a la competitivitat de l’economia i la cohesió social
a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 608 i 609.

JEREZ I JUAN, MIGUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 467-468.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 758-759, 762 i 766.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2287/07, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a creació del Memorial
Democràtic de les Illes Balears, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 546-548.

JUAN I CARDONA, JOSÉ (Grup Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 814-816, 819-820 i 825-826.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 674-675.
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Mocions
RGE núm. 2824/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 500-501 i 506-507.

Preguntes
RGE núm. 2433/07, relativa a canvis en la direcció de

l’EBAP, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 255-256.
RGE núm. 4195/07, relativa a situació del transport aeri a

les illes Pitiüses, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 647 i 648.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1776/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finalització de les obres de les autovies d’Eivissa a
l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni, DS núm. 7 (2 d’octubre),
pàg. 198-199.

RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
237-238.

JULVE I CALDENTEY, CATALINA (Grup Parlamentari
Unió Mallorquina)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

LLADÓ I POL, Francisca (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 91.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 455-456.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 810-811 i 813.

Preguntes
RGE núm. 2436/07, relativa a emancipació i foment del

lloguer per a joves, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2287/07, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a creació del Memorial
Democràtic de les Illes Balears, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 544.

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

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg.450-451, 466-467

i 476-477.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 757-758, 775-776, 779, 809-810, 813,
860-861, 865, 873 i 878.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 669-671.

InterpelAlacions
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 107-108.

RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 10
(23 d’octubre), pàg. 308.

RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política d’infraestructures i subministrament d’aigua a les
Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 497-498.

RGE núm. 2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
residències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
621-622.

Mocions
RGE núm. 2045/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
189-190.

RGE núm. 2824/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 504.

RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subministrament d’aigua a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 627-628.

Preguntes
RGE núm. 1975/07, relativa a creació de la Direcció

General de Transport Aeri i Marítim, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 131.

RGE núm. 2415/07, relativa a coordinació institucional en
matèria de mobilitat, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.

RGE núm. 2555/07, relativa a programes de cooperació per
als afectats pel terratrèmol del Perú, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 295-296.

RGE núm. 3138/07, relativa a recursos desviats a la
Fundació Illesport, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 526.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1634/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a petició d’ajuda i cooperació humanitària amb motiu del
terratrèmol que ha assolat el Perú, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 125.

RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i instalAlacions públiques, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
160-161.
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RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dieta mediterrània, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
204.

RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
235-236.

RGE núm. 1853/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en matèria d’habitatge protegit, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 285-286.

RGE núm. 2287/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a creació del Memorial
Democràtic de les Illes Balears, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 543-544 i 548-549.

RGE núm. 2451/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de les declaracions del conseller d’Interior del Consell
de Mallorca, Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
370-372.

LLINÀS I FERRÀ, BARTOMEU (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

LLINÁS I WARTHMAN, ISABEL CARMEN (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 456-457.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 397-398, 419, 449

i 454.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 704-705, 715, 732-733, 763, 821, 826,
835-836.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
684.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures

tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 594.

InterpelAlacions
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 105-106.

RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 8 (9
d’octubre), pàg. 221.

RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de coordinació de policia local, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 264.

RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 538-539.

RGE núm. 2786/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de cultura, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 658-659.

Mocions
RGE núm. 2045/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
187-188.

RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS
núm. 16 (4 de desembre), pàg. 633-634.

Preguntes
RGE núm. 1963/07, relativa a situació economicofinancera,

DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 130.
RGE núm. 2347/07, relativa a situació actual del reingrés

del Govern de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull, DS
núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 253-254.

RGE núm. 2966/07, relativa a Observatori de la Joventut,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a memòria del 10è aniversari del segrest i de l’assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 111-112.

RGE núm. 1773/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a I Pla de participació ciutadana, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 154-155.

RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
234-235.

RGE núm. 1852/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment de les diferents modalitats lingüístiques de les
Illes Balears a la programació d’IB3, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 276.

RGE núm. 2287/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a creació del Memorial
Democràtic de les Illes Balears, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 544.



20 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2007 

 

RGE núm. 2292/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de la monarquia parlamentària i símbols
constitucionals, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 318-320.

RGE núm. 2299/07, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a compatibilitat del .cat amb les altres
terminacions a les pàgines web del Govern balear, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 551.

RGE núm. 2451/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de les declaracions del conseller d’Interior del Consell
de Mallorca, Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
369-370.

RGE núm. 2486/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova regulació del BOIB, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 556.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 460.

MAYANS I SERRA, JOSÉ MIGUEL FERNANDO (Grup
Parlamentari Mixt)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 30-32, 50-51 i 70.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 394-395, 418-419,

447-448, 460 i 465-466.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 698-699, 708, 710-711, 739, 744-745,
751, 768, 791, 813-814, 824-825, 830, 839, 841, 851-852, 865-
866 i 875.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
682 i 689.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 575-576.

RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures
tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 592-594.

Mocions
RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 357-358.

RGE núm. 2824/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 501-502.

RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subministrament d’aigua a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 625-626.

Preguntes
RGE núm. 1794/07, relativa a finançament del trasllat de

residus de Formentera a Eivissa, DS núm. 5 (21 de setembre),
pàg. 91.

RGE núm. 2296/07, relativa a regulació de la pesca
submarina a Eivissa i Formentera, DS núm. 8 (9 d’octubre),
pàg. 214 i 215.

RGE núm. 2752/07, relativa a museu de Formentera, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 340 i 341.

RGE núm. 3275/07, relativa a centre de tecnificació de
windsurf a Formentera, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 609
i 610.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i instalAlacions públiques, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
158-159.

RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dieta mediterrània, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
201-2002.

RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
233-234.

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 325.

Qüestions d’ordre
En relació a l’escó que ha d’ocupar el diputat, DS núm. 4

(18 de juliol), pàg. 82.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Unió
Mallorquina)

Promesa del càrrec, DS núm. 3 (12 de juliol), pàg. 74.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 693-694, 705, 709, 715-716, 741-742,
748, 756-757, 763-764, 774-775, 787, 808-809, 812-813, 821-
822, 847-848, 859 i 872-873.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
685.
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InterpelAlacions
RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 264-265.

RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 10
(23 d’octubre), pàg. 307-308.

RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 351-352.

RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 539.

RGE núm. 2786/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de cultura, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 659-660.

Mocions
RGE núm. 2218/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur hospital de referència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 229.

RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de coordinació de policia local, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 358.

RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 13
(13 de novembre), pàg. 510.

RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS
núm. 16 (4 de desembre), pàg. 632-633.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1689/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a prevenció del càncer de cèrvix, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 149.

RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i instalAlacions públiques, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
160.

RGE núm. 1776/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finalització de les obres de les autovies d’Eivissa a
l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni, DS núm. 7 (2 d’octubre),
pàg. 196-197.

RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dieta mediterrània, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
204.

RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
235.

RGE núm. 1779/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió per a l’estudi dels mecanismes d’intervenció
i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes Balears, DS
núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 241.

RGE núm. 1852/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment de les diferents modalitats lingüístiques de les
Illes Balears a la programació d’IB3, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 276-277.

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 326-327.

RGE núm. 2299/07, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a compatibilitat del .cat amb les altres

terminacions a les pàgines web del Govern balear, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 549 i 554.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 838-839 i 840.

Mocions
RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS
núm. 16 (4 de desembre), pàg. 635-636.

Preguntes
RGE núm. 3943/07, relativa a Centre nacional de formació

dedicat a estudis relacionats amb el mar a Maó, DS núm. 16 (4
de desembre), pàg. 606.

MORELL I CUART, SANDRA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 451-452.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 866-868, 869-870, 876-877 i 878.

Preguntes
RGE núm. 4198/07, relativa a camp de golf d’Es Pujols, DS

núm. 17 (11 de desembre), pàg. 648 i 649.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dieta mediterrània, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
203-2004.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Unió Mallorquina)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 8.
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Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 841-843, 845-846 i 850-851.

Preguntes
RGE núm. 2751/07, relativa a traspàs dels centres de

seguiment tècnic esportiu del Consell Insular d’Eivissa a
l’EBE, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 337-338.

RGE núm. 3049/07, relativa a retransmissió de les
competicions esportives a l’illa d’Eivissa per part d’IB3, DS
núm. 13 (13 de novembre), pàg. 488.

PALAU I TORRES, PEDRO (Grup Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

InterpelAlacions
RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 534-536 i 541-542.

Preguntes
RGE núm. 1989/07, relativa a manteniment de les

modalitats lingüístiques a IB3, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 133.

RGE núm. 2140/07, relativa a continuïtat del centre d’alt
rendiment de tennis de Manacor, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
173 i 174.

RGE núm. 2567/07, relativa a data de caducitat del
nomenament del director d’IB3, DS núm. 10 (23 d’octubre),
pàg. 300.

RGE núm. 2747/07, relativa a criteris meteorològics per
ordenar la permanència dels alumnes a les aules, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 342-343.

PASTOR I SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 862-863 i 864.

RADO I FERRANDO, AINA SEBASTIANA (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

RIBALAIGA I BRIONES, ERNEST (Grup Parlamentari
Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 874-875 i 878-879.

InterpelAlacions
RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 183-184.

Mocions
RGE núm. 2355/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 273.

Preguntes
RGE núm. 1803/07, relativa a patrimoni de sòl de l’IBAVI,

DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 92.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1773/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a I Pla de participació ciutadana, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 152-153 i 157.

RITA I LARRUCEA, MARIA CRISTINA (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.
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Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 743-744.

InterpelAlacions
RGE núm. 2786/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política general del Govern en matèria de cultura, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 661-662.

Preguntes
RGE núm. 2306/07, relativa a residència Crist Rei, DS

núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 210.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1634/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a petició d’ajuda i cooperació humanitària amb motiu del
terratrèmol que ha assolat el Perú, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 126-127.

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

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2292/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a defensa de la monarquia parlamentària i símbols
constitucionals, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 320-322.

RODRÍGUEZ I BARBERÁ, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS
núm. 1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 699-700, 703 i 708-709.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
687-688.

InterpelAlacions
RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 260-261 i 266-267.

Mocions
RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 356-357 i 360-361.

Preguntes
RGE núm. 2311/07, relativa a inversions de l’Estat en

matèria de justícia, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 211.
RGE núm. 2432/07, relativa a actuació del Servei de

Prevenció a la catàstrofe de dia 4 d’octubre del 2007, DS núm.
9 (16 d’octubre), pàg. 254-255.

RGE núm. 2743/07, relativa a tancament de trams de les
autovies d’Eivissa a conseqüència de la pluja, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 339.

RGE núm. 2748/07, relativa a actuació de l’equip directiu
de la Conselleria d’Interior, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
339 i 340.

RGE núm. 3946/07, relativa a acomiadaments
improcedents, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 611.

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, JOSEFA (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 852-854 i 856-857.

Mocions
RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS
núm. 16 (4 de desembre), pàg. 630-632, 636-637 i 638.

Preguntes
RGE núm. 3146/07, relativa a promoció del Palau de

Congressos de Palma a la World Travel Market de Londres, DS
núm. 14 (20 de novembre), pàg. 522 i 5123.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i instalAlacions públiques, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
161-162 i 163.

SOLER I TORRES, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 67.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 752-753 i 754.

InterpelAlacions
RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política d’infraestructures i subministrament d’aigua a les
Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 492-494 i
498-499.

Mocions
RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a subministrament d’aigua a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 624-625 i 629-630.

Preguntes
RGE núm. 2566/07, relativa a endeutament de la

Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg.
294 i 295.

RGE núm. 3945/07, relativa a desclassificació de Can
Marçal Vell a Portocolom, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
607 i 608.

RGE núm. 4199/07, relativa a compliment de l’acord de
Felanitx en relació amb Can Marçal, DS núm. 17 (11 de
desembre), pàg. 649 i 650.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1634/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a petició d’ajuda i cooperació humanitària amb motiu del
terratrèmol que ha assolat el Perú, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 123-124 i 127.

SUÁREZ I FERREIRO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
(Grup Parlamentari Mixt)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 32-33 i 67.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg.395-397 i 474-475.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 692-693, 697, 748, 755-756, 773-774,
778-779, 785-786, 790, 793-794, 807-808, 812, 858-859, 864-
865 i 871-872.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 576-578 i 584-
585.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 667-668.

InterpelAlacions
RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 180-181.
RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur del nou hospital de referència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 143-144.

RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 10
(23 d’octubre), pàg. 306-307.

RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política d’infraestructures i subministrament d’aigua a les
Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 499.

RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 350-351.

RGE núm. 2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
residències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
617, 618-619 i 622-623.

Mocions
RGE núm. 2218/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur hospital de referència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 228.

RGE núm. 2355/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transport aeri, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 270.

RGE núm. 2824/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 502-503.

RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 13
(13 de novembre), pàg. 509-510.

RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subministrament d’aigua a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 626 i 627.

Preguntes
RGE núm. 2122/07, relativa a mesures per a la

descontaminació dels pous de Santa Gertrudis a Eivissa, DS
núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 166.

RGE núm. 2477/07, relativa a mesures contra la sinistralitat
laboral a Eivissa, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 295.

RGE núm. 3148/07, relativa a depuradora de Santa Eulàlia,
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 524-525.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un nou hospital de referència, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 118.

RGE núm. 1634/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a petició d’ajuda i cooperació humanitària amb motiu del
terratrèmol que ha assolat el Perú, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 124-125.

RGE núm. 1689/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció del càncer de cèrvix, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 148-149.

RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i instalAlacions públiques, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
159-160.

RGE núm. 1776/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finalització de les obres de les autovies d’Eivissa a
l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni, DS núm. 7 (2 d’octubre),
pàg. 195-196.

RGE núm. 1779/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió per a l’estudi dels mecanismes d’intervenció
i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes Balears, DS
núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 240-241.

RGE núm. 1853/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en matèria d’habitatge protegit, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 283-284.

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 325-326.

RGE núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 362-363.

RGE núm. 1994/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de passos a nivell, DS núm. 16 (4 de desembre),
pàg. 640-641.

SUGRAÑES I BARENYS, MARÍA MISERICORDIA
(Grup Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 67.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 691-692 i 696-697.

Preguntes
RGE núm. 4196/07, relativa a actuació del Govern per

acabar amb la situació insostenible del transport aeri a les illes
menors, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 646 i 647.

TADEO I FLORIT, JAIME RICARDO (Grup
Parlamentari Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 67.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 745-746, 747-748 i 750-751.

RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives, DS núm. 18 (18 de desembre), pàg.
682-684 i 689-690.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures

tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 587-590, 591 i 599.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

THOMÀS I MULET, VICENÇ DE PAÜL (Grup
Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 740-741.
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TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 450-451.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 849-850 i 851.

InterpelAlacions
RGE núm. 2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

residències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
622.

Preguntes
RGE núm. 1804/07, relativa a situació hospitalària a l’illa

d’Eivissa, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 93.
RGE núm. 2743/07, relativa a tancament de trams de les

autovies d’Eivissa a conseqüència de la pluja, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 339.

RGE núm. 3151/07, relativa a oficina d’atenció als
expropiats per les obres de les carreteres d’Eivissa, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 525.

RGE núm. 3152/07, relativa a millores al servei del 06 a
Eivissa, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 530.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i instalAlacions públiques, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
157-158 i 162-163.

VICENS I MIR, BARTOMEU JESÚS (Grup Parlamentari
Unió Mallorquina)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 33-36, 52 i 68.

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 398-401, 419-420,

449, 453-454, 466 i 476.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 578-579.

RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures
tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 595.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 668-669.

InterpelAlacions
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 106-107.

RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transport aeri, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 181-182.

RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a futur del nou hospital de referència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 144.

RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 8 (9
d’octubre), pàg. 221-222.

RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política d’infraestructures i subministrament d’aigua a les
Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 496-497.

RGE núm. 2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
residències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
620-621.

Mocions
RGE núm. 2045/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
188-189.

RGE núm. 2355/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transport aeri, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 270-271.

RGE núm. 2458/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 312.

RGE núm. 2824/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 503-504.

RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subministrament d’aigua a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 627.

Preguntes
RGE núm. 1802/07, relativa a ajudes a esportistes per a

l’any olímpic, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 91.
RGE núm. 2132/07, relativa a futur del Palma Arena, DS

núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 174.
RGE núm. 2300/07, relativa a obres a Sa Costera, DS núm.

8 (9 d’octubre), pàg. 218.
RGE núm. 2440/07, relativa a centres de busseig, DS núm.

9 (16 d’octubre), pàg. 257.
RGE núm. 2569/07, relativa a control de fondejos, DS núm.

10 (23 d’octubre), pàg. 303.
RGE núm. 2741/07, relativa a habitatges turístics de

vacances, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 344.
RGE núm. 3042/07, relativa a Observatori de la Joventut,

DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.
RGE núm. 3139/07, relativa a Servei d’Emergències 112,

DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 532.
RGE núm. 3890/07, relativa a Institut Balear de la Joventut,

DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 616.
RGE núm. 4190/07, relativa a reunió del Consejo Español

de Turismo, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 652.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a memòria del 10è aniversari del segrest i de l’assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 112.

RGE núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció d’un nou hospital de referència, DS núm. 5 (18
de setembre), pàg. 118-119.

RGE núm. 1634/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a petició d’ajuda i cooperació humanitària amb motiu del
terratrèmol que ha assolat el Perú, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 125.

RGE núm. 1773/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a I Pla de participació ciutadana, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 155.

RGE núm. 1853/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en matèria d’habitatge protegit, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 284-285.

RGE núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 363-364.

RGE núm. 2287/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a creació del Memorial
Democràtic de les Illes Balears, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 544-545.

RGE núm. 2451/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de les declaracions del conseller d’Interior del Consell
de Mallorca, Sr. Joan Lladó, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
370.

RGE núm. 2486/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova regulació del BOIB, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 556.

VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari
Popular)

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears, DS núm.
1 (26 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura del Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears, DS núm. 2 (3 i 4 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 830-832, 835 i 840.

Preguntes
RGE núm. 1991/07, relativa a ubicació de l’Escola

d’Hoteleria de Menorca, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 134.
RGE núm. 2314/07, relativa a nomenament del Sr.

Fernández Terrés com a gerent de l’IBISEC, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 251 i 252.

RGE núm. 2563/07, relativa a identitat del gerent de
l’IBISEC, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 298.

RGE núm. 3144/07, relativa a obres de la III fase de millora
del Canal Salat de Ciutadella, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 527 i 528.

RGE núm. 3947/07, relativa a millora del servei de
transport aeri entre Menorca i Barcelona, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 614.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 854-856, 857-858, 863 i 864.

InterpelAlacions
RGE núm. 2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

residències a l’illa d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
619-620 i 623-624.

Preguntes
RGE núm. 1809/07, relativa al centre Joan Crespí, DS núm.

5 (21 de setembre), pàg. 95.
RGE núm. 1811/07, relativa a pagament del conveni de

residències, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 96 i 97.
RGE núm. 2306/07, relativa a residència Crist Rei, DS

núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 210-211.
RGE núm. 2313/07, relativa a decisió definitiva sobre

l’hospital de Son Espases, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 212
i 213.

RGE núm. 2555/07, relativa a programes de cooperació per
als afectats pel terratrèmol del Perú, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 296.

RGE núm. 2742/07, relativa a residència de Sant Miquel,
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 338-339.

RGE núm. 3034/07, relativa a llei d’autonomia personal i
atenció a la dependència, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg.
489-490.

RGE núm. 3035/07, relativa a Fundació contra la violència
de gènere, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 487.

RGE núm. 3138/07, relativa a recursos desviats a la
Fundació Illesport, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 526.

RGE núm. 3942/07, relativa a local llogat sense utilitzar,
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 611.

CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA, MERCÈ
AMER I RIERA

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 816-819 i 820-821.

Preguntes
RGE núm. 1980/07, relativa a actuacions a l’àmbit de la

reserva de la biosfera, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 131-
132.

RGE núm. 2296/07, relativa a regulació de la pesca
submarina a Eivissa i Formentera, DS núm. 8 (9 d’octubre),
pàg. 214 i 215.
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CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,
FRANCESCA VIVES I AMER

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 832-835.

Preguntes
RGE núm. 2129/07, relativa a fira Art Colonge, DS núm. 7

(2 d’octubre), pàg. 172.
RGE núm. 2740/07, relativa a subvencions de la Direcció

General de Comerç, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 342.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 746-747 i 748.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3192/07, al Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008, DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 562-568, 572-
573 i 574-575.

RGE núm. 3191/07, al Projecte de llei de mesures
tributàries i economicoadministratives, DS núm. 15 (27 de
novembre), pàg. 590-591 i 592.

Preguntes
RGE núm. 1963/07, relativa a situació economicofinancera,

DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 130-131.
RGE núm. 2302/07, relativa a endeutament de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg.
216 i 217.

RGE núm. 2315/07, relativa a renúncia del conseller
d’Hisenda a 100 milions d’euros dels pressuposts generals de
l’Estat, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 217 i 218.

RGE núm. 2318/07, relativa a inversió de l’Estat a les Illes
Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 216.

RGE núm. 3036/07, relativa a creixement econòmic de les
Illes, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 487-488.

RGE núm. 3039/07, relativa a fons de suficiència, DS núm.
13 (13 de novembre), pàg. 483 i 484.

CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA, BÀRBARA
GALMÉS I CHICÓN

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 727-729, 730-731 i 732.

InterpelAlacions
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política educativa del Govern, DS núm. 5 (18 de setembre),
pàg. 104-105 i 110.

RGE núm. 2786/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de cultura, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 656-658 i 664-665.

Preguntes
RGE núm. 1814/07, relativa a factures dels llibres de text,

DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 99.
RGE núm. 1990/07, relativa a incidents a l’IES Madina

Mayurqa, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 135 i 136.
RGE núm. 2136/07, relativa a infraestructures educatives a

Eivissa, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 173.
RGE núm. 2314/07, relativa a nomenament del Sr.

Fernández Terrés com a gerent de l’IBISEC, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 251 i 252.

RGE núm. 2347/07, relativa a situació actual del reingrés
del Govern de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull, DS
núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 254.

RGE núm. 2563/07, relativa a identitat del gerent de
l’IBISEC, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 298.

RGE núm. 2565/07, relativa a Institut Ramon Llull, DS
núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 302.

RGE núm. 2744/07, relativa a avantprojecte per a la
construcció d’un edifici emblemàtic destinat a arts escèniques,
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 336.

RGE núm. 2747/07, relativa a criteris meteorològics per
ordenar la permanència dels alumnes a les aules, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 342-343.

RGE núm. 2752/07, relativa a museu de Formentera, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 341.

RGE núm. 3046/07, relativa a cobertura de les despeses
derivades de la compra de llibres a primer i segon de primària,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 484.

CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT, MATEU
CAÑELLAS I MARTORELL

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 843-845 i 846-847.

Preguntes
RGE núm. 1794/07, relativa a ajudes a esportistes per a

l’any olímpic, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 91.
RGE núm. 2132/07, relativa a futur del Palma Arena, DS

núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 174-175.
RGE núm. 2140/07, relativa a continuïtat del centre d’alt

rendiment de tennis de Manacor, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
173 i 174.

RGE núm. 2751/07, relativa a traspàs dels centres de
seguiment tècnic esportiu del Consell Insular d’Eivissa a
l’EBE, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 337 i 338.

RGE núm. 2966/07, relativa a Observatori de la Joventut,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.

RGE núm. 3042/07, relativa a Observatori de la Joventut,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.

RGE núm. 3275/07, relativa a centre de tecnificació de
windsurf a Formentera, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 610.

RGE núm. 3890/07, relativa a Institut Balear de la Joventut,
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 616.
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CONSELLER D’HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES,
JAUME CARBONERO I MALBERTI

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 770-772 i 773.

Preguntes
RGE núm. 1803/07, relativa a patrimoni de sòl de l’IBAVI,

DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 92-93.
RGE núm. 2307/07, relativa a Pla estatal d’habitatge a les

Illes Balears, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 215 i 216.
RGE núm. 2436/07, relativa a emancipació i foment del

lloguer per a joves, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252.
RGE núm. 2743/07, relativa a tancament de trams de les

autovies d’Eivissa a conseqüència de la pluja, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 339.

RGE núm. 3050/07, relativa a requalificació de nous sòls a
les Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 490 i 491.

RGE núm. 3151/07, relativa a oficina d’atenció als
expropiats per les obres de les carreteres d’Eivissa, DS núm. 14
(20 de novembre), pàg. 525-526.

CONSELLERA D’INTERIOR, MARIA ÀNGELS
LECIÑENA I ESTEBAN

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 760-762 i 763.

InterpelAlacions
RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de coordinació de policia local, DS núm. 9 (16
d’octubre), pàg. 261-263 i 267-268.

Preguntes
RGE núm. 2311/07, relativa a inversions de l’Estat en

matèria de justícia, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 211 i 212.
RGE núm. 2432/07, relativa a actuació del Servei de

Prevenció a la catàstrofe de dia 4 d’octubre del 2007, DS núm.
9 (16 d’octubre), pàg. 254-255.

RGE núm. 2433/07, relativa a canvis en la direcció de
l’EBAP, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 255-256.

RGE núm. 2556/07, relativa a actuacions del proppassat 4
d’octubre, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 297.

RGE núm. 2748/07, relativa a actuació de l’equip directiu
de la Conselleria d’Interior, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg.
339 i 340.

RGE núm. 2750/07, relativa a creació de l’escola de
l’EBAP a Menorca, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 336 i 337.

RGE núm. 3139/07, relativa a Servei d’Emergències 112,
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 532.

RGE núm. 3147/07, relativa a enfonsament del mercant
Don Pedro, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 523 i 524.

RGE núm. 3150/07, relativa al Servei 112, DS núm. 14 (20
de novembre), pàg. 529 i 530.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, MIQUEL ÀNGEL
GRIMALT I VERT

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 753-754 i 755.

InterpelAlacions
RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, DS núm. 10
(23 d’octubre), pàg. 305-306 i 310-311.

Preguntes
RGE núm. 1794/07, relativa a finançament del trasllat de

residus de Formentera a Eivissa, DS núm. 5 (21 de setembre),
pàg. 91 i 92.

RGE núm. 2122/07, relativa a mesures per a la
descontaminació dels pous de Santa Gertrudis a Eivissa, DS
núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 166-167.

RGE núm. 2300/07, relativa a obres a Sa Costera, DS núm.
8 (9 d’octubre), pàg. 218.

RGE núm. 2437/07, relativa a ens Ports de les Illes Balears,
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 253.

RGE núm. 2440/07, relativa a centres de busseig, DS núm.
9 (16 d’octubre), pàg. 257-258.

RGE núm. 2566/07, relativa a endeutament de la
Conselleria de Medi Ambient, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg.
294.

RGE núm. 2569/07, relativa a control de fondejos, DS núm.
10 (23 d’octubre), pàg. 303-304.

RGE núm. 3144/07, relativa a obres de la III fase de millora
del Canal Salat de Ciutadella, DS núm. 14 (20 de novembre),
pàg. 527 i 528.

RGE núm. 3145/07, relativa a informe sobre Estrategia
para la sostenibilidad de la costa, DS núm. 14 (20 de
novembre), pàg. 531 i 532.

RGE núm. 3148/07, relativa a depuradora de Santa Eulàlia,
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 525.

RGE núm. 3149/07, relativa a obres hidràuliques a
Menorca, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 528 i 529.

CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI, GABRIEL VICENS I MIR

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 868-869, 871, 877 i 878.

Decrets llei
Convalidació o derogació del Decret llei de mesures

cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees
d’especial valor ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17
(11 de desembre), pàg. 665-666, 675-676 i 678.

InterpelAlacions
RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transport aeri, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 179-180 i 185-
186.
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RGE núm. 2341/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política territorial del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11
(30 d’octubre), pàg. 348-350 i 355-356.

Preguntes
RGE núm. 1805/07, relativa a causes de les inundacions del

metro a Palma, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 94.
RGE núm. 1806/07, relativa a actuacions per evitar les

inundacions del metro a Palma, DS núm. 5 (21 de setembre),
pàg. 94.

RGE núm. 1810/07, relativa a divisió de la Direcció
d’Obres Públiques i Transports en tres direccions generals, DS
núm. 5 (21 de setembre), pàg. 95 i 96.

RGE núm. 1975/07, relativa a creació de la Direcció
General de Transport Aeri i Marítim, DS núm. 6 (25 de
setembre), pàg. 131.

RGE núm. 1981/07, relativa a setmana de mobilitat, DS
núm. 6 (25 de setembre), pàg. 132.

RGE núm. 1982/07, relativa a reobertura de la línia
ferroviària Manacor-Artà, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg.
132-133.

RGE núm. 2134/07, relativa a inundacions del metro de
Palma (I), DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 168.

RGE núm. 2135/07, relativa a inundacions del metro de
Palma (II), DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 169.

RGE núm. 2141/07, relativa a causes de la inundació de
determinades estacions del metro de Palma, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 168 i 169.

RGE núm. 2142/07, relativa a actuacions al metro de Palma
des de la inundació del passat 21 d’agost, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 170-171.

RGE núm. 2143/07, relativa a tancament indefinit del
metro, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 171 i 172.

RGE núm. 2415/07, relativa a coordinació institucional en
matèria de mobilitat, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.

RGE núm. 2430/07, relativa a presentació de la proposició
de llei d’ordenació territorial i urbanisme, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 293.

RGE núm. 2431/07, relativa a alentiment del creixement
urbanístic, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 292.

RGE núm. 2556/07, relativa a llei del sòl, DS núm. 10 (23
d’octubre), pàg. 297.

RGE núm. 3945/07, relativa a desclassificació de Can
Marçal Vell a Portocolom, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
607 i 608.

RGE núm. 3947/07, relativa a millora del servei de
transport aeri entre Menorca i Barcelona, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 614 i 615.

RGE núm. 4195/07, relativa a situació del transport aeri a
les illes Pitiüses, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 647 i 648.

RGE núm. 4196/07, relativa a actuació del Govern per
acabar amb la situació insostenible del transport aeri a les illes
menors, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 646 i 647.

RGE núm. 4197/07, relativa a protecció de Cala Blanca, DS
núm. 17 (11 de desembre), pàg. 651.

RGE núm. 4198/07, relativa a camp de golf d’Es Pujols, DS
núm. 17 (11 de desembre), pàg. 648 i 649.

RGE núm. 4199/07, relativa a compliment de l’acord de
Felanitx en relació amb Can Marçal, DS núm. 17 (11 de
desembre), pàg. 650.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ALBERT
MORAGUES I GOMILA

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 700-702 i 703-704.

InterpelAlacions
RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política d’infraestructures i subministrament d’aigua a les
Illes Balears, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 494-495 i
499-500.

RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 536-538 i 542-543.

Preguntes
RGE núm. 1989/07, relativa a manteniment de les

modalitats lingüístiques a IB3, DS núm. 6 (25 de setembre),
pàg. 133-134.

RGE núm. 2567/07, relativa a data de caducitat del
nomenament del director d’IB3, DS núm. 10 (23 d’octubre),
pàg. 300-301.

RGE núm. 2746/07, relativa a subvenció de l’Obra Cultural
Balear per part de la Generalitat de Catalunya, DS núm. 11 (30
d’octubre), pàg. 344.

RGE núm. 3049/07, relativa a retransmissió de les
competicions esportives a l’illa d’Eivissa per part d’IB3, DS
núm. 13 (13 de novembre), pàg. 488.

RGE núm. 3940/07, relativa a criteris per concedir
subvencions, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 612 i 613.

RGE núm. 3946/07, relativa a acomiadaments
improcedents, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 611 i 612.

CONSELLER DE SALUT I CONSUM, VICENÇ
THOMÀS I MULET

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 781-783 i 784-785.

InterpelAlacions
RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a futur del nou hospital de referència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 142-143
i 147.

Preguntes
RGE núm. 1804/07, relativa a situació hospitalària a l’illa

d’Eivissa, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 93.
RGE núm. 1815/07, relativa a actuacions a l’hospital de

Can Misses a Eivissa, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 100.
RGE núm. 1992/07, relativa a assistència sociosanitària a

Eivissa, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 136 i 137.
RGE núm. 2133/07, relativa a infraestructures sanitàries en

medicina primària a Menorca, DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg.
167.

RGE núm. 2308/07, relativa a hospital de referència, DS
núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 213.
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RGE núm. 2438/07, relativa a centre de salut a Pere Garau,
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 256.

RGE núm. 2439/07, relativa a atenció primària a la zona de
Pere Garau, DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 257.

RGE núm. 2559/07, relativa a situació econòmica de la
Conselleria de Salut i Consum, DS núm. 10 (23 d’octubre),
pàg. 301.

RGE núm. 2564/07, relativa a manca de metges a Eivissa,
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 299-300.

RGE núm. 2745/07, relativa a servei d’urgències de Son
Dureta, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 3033/07, relativa a cambra hiperbàrica a
Menorca, DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491.

RGE núm. 3143/07, relativa a reforma del bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg.
526 i 527.

RGE núm. 3152/07, relativa a millores al servei del 06 a
Eivissa, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 530.

RGE núm. 3941/07, relativa a concertació de llits
sociosanitaris a Menorca, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
615.

RGE núm. 3944/07, relativa a pla funcional del nou hospital
d’Eivissa, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 613 i 614.

RGE núm. 4192/07, relativa a lluita contra les
drogodependències, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 652.

CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ,
MARGARITA NÁJERA I ARANZÁBAL

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 803-806 i 807.

Preguntes
RGE núm. 2477/07, relativa a mesures contra la sinistralitat

laboral a Eivissa, DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 295.
RGE núm. 3047/07, relativa a evolució de les dades

mensuals d’atur a les Illes Balears, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 485.

RGE núm. 3048/07, relativa a evolució de les dades
mensuals d’atur a les Illes Balears, DS núm. 13 (13 de
novembre), pàg. 486.

RGE núm. 3943/07, relativa a Centre nacional de formació
dedicat a estudis relacionats amb el mar a Maó, DS núm. 16 (4
de desembre), pàg. 607.

RGE núm. 3948/07, relativa a participació de PIME Balears
al pacte per a la competitivitat de l’economia i la cohesió social
a les Illes Balears, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 608 i 609.

CONSELLER DE TURISME, FRANCESC BUILS I
HUGUET

Projectes de llei
RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008, DS núm. 18 (18
i 19 de desembre), pàg. 713-714 i 715.

InterpelAlacions
RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de reforma integral de la Platja de Palma, DS núm. 8 (9
d’octubre), pàg. 220-221 i 225-226.

Preguntes
RGE núm. 1991/07, relativa a ubicació de l’Escola

d’Hoteleria de Menorca, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 134
i 135.

RGE núm. 2741/07, relativa a habitatges turístics de
vacances, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 344.

RGE núm. 3146/07, relativa a promoció del Palau de
Congressos de Palma a la World Travel Market de Londres, DS
núm. 14 (20 de novembre), pàg. 522 i 523.

RGE núm. 4190/07, relativa a reunió del Consejo Español
de Turismo, DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 652-653.

PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS, FRANCESC
ANTICH I OLIVER

Debat sobre l'orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 382-390, 414-417,

421-422, 429-435 i 438-440.

Preguntes
RGE núm. 1812/07, relativa a hospital de referència a Son

Espases, DS núm. 5 (21 de setembre), pàg. 98.
RGE núm. 1813/07, relativa a inversió de 2.500 milions

d’euros a les Illes Balears per part de l’Estat, DS núm. 5 (21 de
setembre), pàg. 101.

RGE núm. 1987/07, relativa a declaracions de la ministra de
Foment al Senat, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 137 i 138.

RGE núm. 1988/07, relativa a presidència de les comissions
permanents legislatives, DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 139
i 140.

RGE núm. 2138/07, relativa a hospital de referència
d’acord amb els estàndards de qualitat, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 175 i 176.

RGE núm. 2139/07, relativa a compliment de la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia, DS núm. 7 (2
d’octubre), pàg. 176-177.

RGE núm. 2312/07, relativa a arguments definitius que han
fonamentat la decisió en relació amb la construcció del nou
hospital de referència, DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 214.

RGE núm. 2434/07, relativa a incompliment de la llei, DS
núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 258-259.

RGE núm. 2435/07, relativa a pacte de governabilitat, DS
núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 259-260.

RGE núm. 2568/07, relativa a transferència de justícia, DS
núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 335.

RGE núm. 2749/07, relativa a estat propi Balears, València
i Catalunya Nord, DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 346.

RGE núm. 3051/07, relativa a noves figures impositives,
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 492.

RGE núm. 3142/07, relativa a millora del servi públic del
transport inter illes, DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 533.

RGE núm. 3949/07, relativa a publicació de la norma de
protecció territorial anunciada pel Govern, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 616 i 617.

RGE núm. 4200/07, relativa a presentació d’esmenes al
Decret llei núm. 4020/07, de mesures cautelars fins a
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l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor
ambiental per a les Illes Balears, DS núm. 17 (11 de desembre),
pàg. 653 i 654.

TEMÀTIC

- A -

Acomiadaments improcedents
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 611.

Aigua (vegeu Infraestructures d’— i Subministrament d’—)

Aigües residuals (vegeu Depuració d’— a Eivissa)

Ajudes a esportistes
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 92.

Ajuntament de Felanitx
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 649.

Any olímpic
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 92.

Art Colonge (vegeu Fira —)

Arts escèniques
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 335.

Assistència sociosanitària a Eivissa
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 136.

Atenció primària
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 257.

Atur
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 484.

Autovia
Eivissa-aeroport
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 193.
Eivissa-Sant Antoni
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 193.

Autovies d’Eivissa
BOPIB núm. 16 (26 d’octubre), pàg. 261.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 339.

- B -

Barreres 
arquitectòniques (vegeu també Supressió de —)
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 157.

Blanco, Miguel Ángel
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 111.

Bloc quirúrgic de Can Misses
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 526.

Busseig (vegeu Centres de —)

Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 555.

- C -

Cala Blanca
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 650.

Cambra hiperbàrica
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491.

Camp de golf d’Es Pujols
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 648.

Can 
Marçal 
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 649.

Vell
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 607.

Misses (vegeu Bloc quirúrgic de — i Hospital de —)

Canal Salat de Ciutadella
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 527.

Càncer de cèrvix
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 148.

Canvi climàtic
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 375.

.cat
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 549.

Catàstrofe de dia 4 d'octubre del 2007
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 254.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 296.

Centre 
d’alt rendiment de tennis a Manacor 
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 173.
Joan Crespí
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 95.
nacional de formació dedicat a estudis relacionats amb
el mar
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 606.
de salut de Pere Garau
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 256.
de tecnificació de windsurf a Formentera
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 609.

Centres 
de busseig
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 257.
de seguiment tècnic esportiu
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 337.
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Comissions permanents legislatives
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 138.

Competicions esportives (vegeu Retransmissions de —)

Compliment de l’Estatut d’Autonomia
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 176.

Compra de llibres
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 484.

Consejo Español de Turismo
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 652.

Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 217.

Conseller d’Interior del Consell de Mallorca
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 368.

Conselleria 
d’Interior
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 339.
de Salut i Consum
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 301.

Conveni 
ferroviari amb l’Administració de l’Estat
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 514.
de residències
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 96.

Coordinació 
institucional en mobilitat
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.
de la Policia Local
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 260.
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 356.

Costera, Sa
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 218.

Creixement 
econòmic
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 487.
urbanístic
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 291.

Crist Rei (vegeu Residència —)

Criteris meteorològics
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 342.

Cultius transgènics
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 232.

Cultura
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 654.

- D -

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 12 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 382-479.

Depuració d’aigües residuals a Eivissa
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 303.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 500.

Depuradora de Santa Eulàlia
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 524.

Descontaminació de pous a Santa Gertrudis
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 166.

Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència contra les
dones
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 559.
universal de la infància
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 558.

Dieta mediterrània
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 200.

Direcció General
de Transport Aeri i Marítim
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 131.
d’Obres Públiques
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 95.

Director general d’IB3
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 300.

Drogodependències
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 651.

- E -

EBAP
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 255.
a Menorca
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 336.

Educació (vegeu Política educativa)

Endeutament 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 216.
de la Conselleria de Medi Ambient
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 294.

Enfonsament del vaixell Don Pedro
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 523.

Escola d’Hoteleria de Menorca
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 134.
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Esportistes (vegeu Ajudes a —)

Estat propi a Balears, València i Catalunya Nord
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 345.

Estatut d’Autonomia (vegeu Compliment de l’—)

Estrategia para la sostenibilidad de la costa
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 530.

- F -

Fernández Terrés, Sr.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 251.

Figures impositives
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 491.

Fira Art Colonge
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 172.

Foment del lloguer
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252.

Fondejos
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 302.

Fons de suficiència
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 483.

Fundació 
Illesport
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 526.
contra la violència de gènere
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 486.

- G -

Gasoducte a Menorca
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 649.

Gerent de l’IBISEC
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 298.

- H -

Habitatge 
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 323.
protegit
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 281.

Habitatges turístics de vacances
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 344.

Hospital 
de Can Misses
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 100. 
d’Eivissa

DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 613.
de referència
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 97 i 116.
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 140.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 175.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 213 i 226.
de Son Espases
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 212.

- I -

IBAVI (vegeu Patrimoni de sòl de l’—)

IBISEC (vegeu també Gerent de l’—)

IB3 (vegeu Director general d’—, Modalitats lingüístiques
a — i Radiotelevisió de les Illes Balears)

IES Madina Mayurqa
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 135.

Incompliment de la llei
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 258.

Infància (vegeu Dia universal de la infància)

Infraestructures 
d’aigua
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 492.
educatives a Eivissa
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 172.
sanitàries en medicina primària a Menorca
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 167.

Institut 
Balear de la Joventut
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 615.
Ramon Llull
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 253.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 301.

Inundacions del metro de Palma
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 93 i 94.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 167-170.

Inversions 
ferroviàries
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 361.
per part de l’Estat
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 100.
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 211 i 216.

- J -

Justícia (vegeu també Transferència de —)

- L -



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2007 35

 

Lladó, Joan
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 368.

Llei 
d’autonomia personal i atenció a la dependència
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.
del sòl
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 297.

Llibres de text (vegeu també Compra de —)
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 98.

Llits sociosanitaris
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 615.

Lloguer (vegeu Foment del —)

Línia ferroviària Manacor-Artà
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 132.

Local llogat
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 610.

- M -

Madina Mayurqa (vegeu IES —)

Medicina primària (vegeu Infraestructures sanitàries en —
a Menorca)

Memorial democràtic de les Illes Balears
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 543.

Mesures 
cautelars de protecció 
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 653 i 665.
tributàries i economicoadministratives
DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 587.
DS núm. 18 (18 de desembre), pàg. 682.

Metges a Eivissa
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 299.

Metro (vegeu Inundacions del — de Palma)

Ministra de Foment
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 137.

Mobilitat (vegeu Setmana de la —)

Modalitats lingüístiques a IB3
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 133.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 275.

Monarquia parlamentària i símbols constitucionals
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 315.

Museu de Formentera
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 340.

- N -

Norma de protecció territorial
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 616.

- O -

Obra Cultural Balear (vegeu Subvencions a l’—)

Obres hidràuliques
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 528.

Observatori de la joventut
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 489.

Oficina d’atenció als expropiats
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 525.

- P -

Pacte de governabilitat
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 259.

Palma Arena
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 174.

Passos a nivell (vegeu Supressió de —)

Patrimoni de sòl de l’IBAVI
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 92.

Pesca submarina
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 214.

Perú (vegeu Terratrèmol del —)

PIME Balears
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 608.

Pla 
estatal d’habitatge a les Illes Balears
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 215.
de participació ciutadana, I
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 152.
de reforma integral de la Platja de Palma
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 218.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 311.

Platja de Palma (vegeu Pla de reforma integral de la —)

Policia Local (vegeu Coordinació de la —)

Política 
educativa
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 102.
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 186.
territorial
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 346.
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 507.
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Ports de les Illes Balears
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 252.

Pous (vegeu Descontaminació de — a Santa Gertrudis)

Pressuposts generals per al 2008
DS núm. 15 (27 de novembre), pàg. 562.
DS núm. 18 (18 i 19 de desembre), pàg. 691.

Proposició de llei d'ordenació territorial i urbanisme
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 292.

Protecció territorial (vegeu Norma de —)

Pujols, Es (vegeu Camp de golf d’—)

- R -

Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 534.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 630.

Requalificació de nous sòls
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 490.

Reserva de la biosfera
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 131.

Residència 
Crist Rei
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 210.
de Sant Miquel
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 338.

Residències (vegeu Conveni de —)
a l’illa d’Eivissa
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 617.

Residus (vegeu Trasllat de — de Formentera a Eivissa)

Retransmissions de competicions esportives
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 488.

- S -

Servei 
d’Emergències 112
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 529 i 532.
d’Urgències de Son Dureta
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 482.
del 061 a Eivissa
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 530.

Setmana de la mobilitat
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 132.

Sinistralitat laboral
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 295.

Situació
economicofinancera 
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 130.
hospitalària a Eivissa
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 93.

Societat del coneixement
DS núm. 8 (9 d’octubre), pàg. 239.

Sòls (vegeu Requalificació de nous —)

Son 
Dureta (vegeu Servei d’Urgències de Son Dureta)
Espases (vegeu també Hospital de —)
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 97.

Subministrament d’aigua
DS núm. 13 (13 de novembre), pàg. 492.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 624.

Subvencions 
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 612.
de la Direcció General de Comerç
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 341.
a l’Obra Cultural Balear
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 343.

Supressió 
de barreres arquitectòniques
DS núm. 6 (25 de setembre), pàg. 157.
de passos a nivell
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 638.

- T -

Tancament definitiu del metro
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 171.

Tennis (vegeu Centre d’alt rendiment de — a Manacor)

Terratrèmol del Perú
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 123.
DS núm. 10 (23 d’octubre), pàg. 295.

Transferència de justícia
DS núm. 11 (30 d’octubre), pàg. 334.

Transport 
aeri
DS núm. 7 (2 d’octubre), pàg. 177.
DS núm. 9 (16 d’octubre), pàg. 268.

a les illes menors
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 646.
entre Menorca i Barcelona
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 614.
a les Pitiüses
DS núm. 17 (11 de desembre), pàg. 647.

inter illes
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 532.
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Trasllat de residus de Formentera a Eivissa
DS núm. 5 (18 de setembre), pàg. 91.

- V -

Violència contra les dones (vegeu Dia internacional per a
l’eliminació de la —)

- W -

World Travel Market
DS núm. 14 (20 de novembre), pàg. 522.
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