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INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 3134/09, de mesures urgents per a l'impuls de la
inversió a les Illes Balears.
Procediment de tramitació directa i en lectura única, DS núm.
103 (15 de juny), pàg. 4667.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4687-4692.

RGE núm. 13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes
Balears.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4560-4568.

RGE núm. 15200/09, de modificació de la Llei 3/2002, de 17
de maig, d'estadística de les Illes Balears.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4482-4485.

RGE núm. 15201/09, d'ordenació del transport marítim de
les Illes Balears.
DS núm. 114 (19 d’octubre), pàg. 4968-4972.

RGE núm. 341/10, de constatació de censos i alous i
d'extinció dels inactius.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4568-4571.

RGE núm. 397/10, de publicitat institucional de les Illes
Balears.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5228- 5237.

RGE núm. 630/10, de salut pública de les Illes Balears.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5371.

RGE núm. 804/10, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 105 (20 de juliol), pàg. 4710-4718.

RGE núm. 1103/10, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4683-4687.

RGE núm. 1385/10, de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès
general.
DS núm. 106 (20 de juliol), pàg. 4731-4747.

RGE núm. 2810/10, de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als
serveis en el mercat interior.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5057-5063.

RGE núm. 2819/10, pel qual s’adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4668-4676.

RGE núm. 3113/10, de mediació familiar de les Illes
Balears.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5237- 5244.

RGE núm. 3446/10, de l'ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5360.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 15388/09, de regulació de les exempcions del
servei de clavegueram.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3950-3953.
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RGE núm. 962/10, de declaració d’interès autonòmic de la
construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4319-4334.
DS núm. 106 (20 de juliol), pàg. 4722-4731.

RGE núm. 3160/10, de mesures per a la revaloració integral
de la Platja de Palma.
DS núm. 107 (20 de juliol), pàg. 4750.
DS núm. 110 (27 de juliol), pàg. 4774-4780.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 1448/10, al Projecte de llei RGE núm. 804/10,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4634-1648.

RGE núm. 1026/10, al Projecte de llei RGE núm. 630/10, de
salut pública de les Illes Balears.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4847-4858.

RGE núm. 3723/10, al Projecte de llei RGE núm. 2143/10,
de la funció pública de les administracions de les Illes
Balears.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5063-5074.

RGE núm. 3411/10 i 4224/10, al Projecte de llei RGE núm.
2818/10, pel qual s'adopten mesures tributàries addicionals
per a la reducció del dèficit públic.
DS núm. 118 (26 de novembre), pàg. 5142-5158.

DECRETS LLEI

RGE núm. 1385/10, de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès
general.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4403-4410.

DEBAT GENERAL

Sobre l’acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears (escrit RGE núm. 453/10, del Grup Parlamentari
Popular).
DS núm. 87 (18 i 19 de febrer), pàg. 3998-4037.

Sobre l’orientació política general del Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 114 (5, 6 i 7 d’octubre), pàg. 4862-4949.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 13271/09, relativa a pagament de les
subvencions a entitats sense ànim de lucre de l’àmbit
sociosanitari.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3933-3941.

RGE núm. 13900/09, relativa a mesures adoptades per fer
front a la difícil situació turística.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4052-4061.

RGE núm.14111/09, relativa a nou model econòmic
proposar pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4089-4097.

RGE núm. 14342/09, relativa a política legislativa del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4176-4185.

RGE núm. 14514/09, relativa a projectes desenvolupats en
virtut de l’aplicació del Decret Llei 1/2009, de 30 de gener,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3894-3901.

RGE núm. 15277/09, relativa a política del Govern en
matèria de protecció d’espais naturals.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4225-4233.

RGE núm 47/10, relativa a política del Govern en relació
amb l’aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3969-3976.

RGE núm. 552/10, relativa a infraestructures educatives a
l’illa d’Eivissa.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4140-4147.

RGE núm. 357/10, relativa a política cultural del Govern de
les Illes Balears.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4263-4273.

RGE núm. 542/10, relativa a situació sanitària a l’illa de
Menorca.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4305-4312.

RGE núm. 921/10, relativa a finançament local.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4350-4356.

RGE núm. 768/10, relativa a política del Govern en matèria
de joventut.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4390-4396.

RGE núm. 963/10, relativa a política de participació
ciutadana del Govern.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4423-4430.

RGE núm. 964/10, relativa a política del Govern en relació
amb les prestacions per dependència.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4459-4467.

RGE núm. 965/10, relativa a política sanitària del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4502-4509.
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RGE núm. 966/10, relativa a política del Govern en relació
amb la publicitat institucional.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4676-4683.

RGE núm. 1071/10, relativa a política del Govern en relació
amb la formació professional.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4622-1629.

RGE núm. 2012/10, relativa a política seguida pel Govern
per tal de disposar d'un edifici al polígon de Son Rossinyol.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4543-4549.

RGE núm. 2138/10, relativa a política del Govern del
seguiment dels pactes i plans que ha subscrit.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4800-4807.

RGE núm. 4244/10, relativa a política del Govern en relació
amb la prevenció i extinció d'incendis.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4832-4842.

RGE núm. 4245/10, relativa a política del Govern en relació
amb el Pla de reconversió integral de la Platja de Palma.
DS núm. 114 (19 d’octubre), pàg. 4972-4982.

RGE núm. 4246/10, relativa a política del Govern en relació
amb les obres de la línia ferroviària fins a Manacor.
DS núm. 115 (26 d’octubre), pàg. 4999-5006.

RGE núm. 4248/10, relativa a política del Govern en relació
amb l'ordenació i explotació dels ports que són competència
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5046-5052.

RGE núm. 4728/10, relativa a política del Govern respecte
del sector agrari de les Illes Balears.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5087-5095.

RGE núm. 5315/10, relativa a política en matèria de
pressuposts del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 118 (26 de novembre), pàg. 5127-5135.

RGE núm. 4778/10, relativa a situació de les ajudes per a la
lluita contra l'erosió i manteniment del paisatge em medis
de cultius llenyosos a terrasses i pendents.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5173-5180.

RGE núm. 5204/10, relativa a estat actual del finançament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5214- 5221.

RGE núm. 5599/10, relativa a traspàs de competències de
l'Estat a la comunitat autònoma.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5309-5318.

RGE núm. 5545/10, relativa a política en matèria de salut.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5346.

RGE núm. 5606/10, relativa a política del Govern en relació
amb la instalAlació del tramvia al terme municipal de
Palma.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5262-5271.

MOCIONS

RGE núm. 15280/09, relativa a política d’immigració.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3901-3908.

RGE núm 443/10, relativa a projectes desenvolupats en
virtut de l’aplicació del Decret Llei 1/2009, de 30 de gener,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3976-3982.

RGE núm. 537/10, relativa a agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4061-4069.

RGE núm. 631/10, relativa a política del Govern en relació
amb l’aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4097-4106.

RGE núm. 778/10, relativa a mesures en relació amb la
política turística.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4147-4154.

RGE núm. 864/10, relativa a nou model econòmic proposat
pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4185-4197.

RGE núm. 931/10, relativa a infraestructures educatives a
l’illa d’Eivissa.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4233-4238.

RGE núm. 1050/10, relativa a política legislativa del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4273-4280.

RGE núm. 1156/10, relativa a política del Govern en
matèria de protecció d’espais naturals.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4312-4319.

RGE núm. 1308/10, relativa a política cultural del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4356-4363.

RGE núm. 1586/10, relativa a situació sanitària de l'illa de
Menorca.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4396-4403.

RGE núm. 1733/10, relativa a mesures provisionals sobre
el finançament local.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4467-4473.
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RGE núm. 1825/10, relativa a política del Govern en
matèria de joventut.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4473-4482.

RGE núm. 1982/10, relativa a política de participació
ciutadana del Govern.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4509-4516.

RGE núm. 2148/10, relativa a pla de pagament de
prestacions de dependència i estudi de suficiència
econòmica per a accions futures.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4549-4555.

RGE núm. 2269/10, relativa a política sanitària del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4584-4590.

RGE núm. 2583/10, relativa a política seguida pel Govern
per tal de disposar d’un edifici al polígon de Son Rossinyol.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4629-1634.

RGE núm. 2930/10,  relativa a política del Govern en
matèria de publicitat institucional.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4807-4811.

RGE núm. 4647/10, relativa a política del Govern del
seguiment dels pactes i plans que ha subscrit.
DS núm. 114 (19 d’octubre), pàg. 4982-4984.

RGE núm. 4765/10, relativa a política del Govern en relació
amb la prevenció i extinció d'incendis.
DS núm. 115 (26 d’octubre), pàg. 5006-5013.

RGE núm. 5251/10, relativa a política del Govern respecte
del Pla de reconversió de la Platja de Palma.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5053-5057.

RGE núm. 5407/10, relativa a política del Govern en relació
amb les obres de la línia ferroviària fins a Manacor.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5095-5100.

RGE núm. 5583/10, relativa a política del Govern en relació
amb l'ordenació i explotació dels ports que són competència
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 118 (26 de novembre), pàg. 5135-5142.

RGE núm. 5712/10, relativa a política del Govern respecte
del sector agrari de les Illes Balears.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5180-5184.

RGE núm. 5793/10, relativa a política en matèria de
pressuposts del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5221- 5228.

RGE núm. 5966/10, relativa a estat actual del finançament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5318-5323.

RGE núm. 6045/10, relativa a instalAlació del tramvia al
terme municipal de Palma.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5353.

PREGUNTES

RGE núm. 292/10, relativa a distribució de recursos
econòmics a instalAlacions esportives.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3883.

RGE núm. 293/10, relativa a conveni amb el sector hoteler
d’Eivissa.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3883-3884.

RGE núm. 294/10, relativa a respecte al Parlament en el
codi ètic del Govern.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3884-3886.

RGE núm. 295/10, relativa a augment de les persones en
atur a les Illes Balears.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3886-3887.

RGE núm. 296/10, relativa a prescripció d’una infracció
greu a la pedrera de sa Creu de Santanyí.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3887-3888.

RGE núm. 297, relativa a tramitació del Projecte de llei de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears.
DS núm. 84 (5 de febrer de 2010), pàg. 3888-3889.

RGE núm. 298/10, relativa a cogestió aeroportuària.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3893-3894.

RGE núm. 299/10, relativa a cogestió aeroportuària.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3892-3893.

RGE núm. 300/10, relativa a lluita contra el tabaquisme.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3889-3890.

RGE núm. 301/10, relativa a darrera edició de Fitur.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3890-3891.

RGE núm. 302/10, relativa a encesa digital a Mallorca.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3891.

RGE núm. 303/10, relativa a programa d’informació
sanitària per a joves.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3892.

RGE núm. 409/10, relativa a full únic de reclamacions.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3922-3923.

RGE núm. 410/10, relativa a pacte social i polític per a
l’educació.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3923-3924.
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RGE núm. 411/10, relativa a accions per poder continuar
celebrant els correfocs.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3924.

RGE núm. 412/10, relativa a campanya de sensibilització
Compromís contra el racisme.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3930-3931.

RGE núm. 413/10, relativa a valoració del funcionament de
les oficines de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3924-3925.

RGE núm. 414/10, relativa a publicació de la resolució de
convocatòria d’ajudes del FOGAIBA.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3925-3926.

RGE núm. 415/10, relativa a centres de dia a l’illa
d’Eivissa.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3927-3928.

RGE núm. 416/10, relativa a abusos a l’Hospital Mateu
Orfila.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3928-3929.

RGE núm. 417/10, relativa a promoció d’habitatge públic
a l’antic quarter de Son Busquets.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3929-3930.

RGE núm. 418/10, relativa a grau d’eficàcia de les mesures
anticrisi del Govern.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3932-3933.

RGE núm. 419/10, relativa a TDT en català.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3931-3932.

RGE núm. 491/10, relativa a desenvolupament de la política
de promoció turística.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3962-3963.

RGE núm. 492/10, relativa a seguretat dels centres
educatius d’Eivissa.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3958-3959.

RGE núm. 493/10, relativa a beneficis per a Menorca del
nomenament de la nova consellera de Turisme.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3963-3964.

RGE núm. 494/10, relativa a continuïtat de la UNED.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3959-3960.

RGE núm. 495/10, relativa a suport parlamentari del
president del Govern.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3964-3965.

RGE núm 496/10, relativa a cessament de tres consellers del
Govern.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3968-3969.

RGE núm. 504/10, relativa a polítiques de gènere.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3961.

RGE núm 506/10, relativa a ús racional de medicaments.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3965-3966.

RGE núm. 507/10, relativa a electrificació de línies
ferroviàries.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3966-3957.

RGE núm. 508/10, relativa a pla d’estabilitat.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3967-3968.

RGE núm. 510/10, relativa a pacte social i polític per a
l’educació.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3961-3962.

RGE núm. 591/10, relativa a beneficis de la finalització de
la moratòria comercial.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4048-4049.

RGE núm. 592/10, relativa a supressió de la Conselleria de
Medi Ambient.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4045-4046.

RGE núm. 593/10, relativa a prioritats del Govern en
matèria esportiva.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4042-4043.

RGE núm. 594/10, relativa a remodelació de l’Institut
d’Estudis Baleàrics.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4043-4044.

RGE núm. 595/10, relativa a consideracions en relació amb
el Partit Popular.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4049-4050.

RGE núm. 596/10, relativa a gestió del Govern fins al final
de legislatura.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4051-4052.

RGE núm. 597/10, relativa a conveni de promoció turística.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4044-4045.

RGE núm. 599/10, relativa a experimentació animal.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4047.

RGE núm. 600/10, relativa a innovació com a canvi de
model econòmic.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4047-4048.

RGE núm. 601/10, relativa a matriculació a la UIB.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4050-4051.

RGE núm. 710/10, relativa a increment en la producció de
l’agricultura ecològica.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4081.

RGE núm. 711/10, relativa a acords signats amb el
Ministeri d’Habitatge.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4081-4082.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex  Any 2010 / fascicle 1 7

 

RGE núm. 712/10, relativa a Pla de primera infància.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4083.

RGE núm. 713/10, relativa a cures palAliatives.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4084.

RGE núm. 716/10, relativa a mesures contra l’atur.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4078-4079.

RGE núm. 718/10, relativa a compliment dels compromisos
electorals en matèria de cultura per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4079-4080.

RGE núm. 719/10, relativa a posada en funcionament de la
planta potabilitzadora d’Es Castell.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4087-4088.

RGE núm. 720/10, relativa a nous serveis del centre de salut
de Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4082-4083.

RGE núm. 721/10, relativa a informes emesos per l’anterior
Conselleria de Medi Ambient.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4084-4085.

RGE núm. 722/10, relativa a pacte amb Unió Mallorquina.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4085-4087.

RGE núm. 723/10, relativa a reprovació de tres consellers
del Govern.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4088-4089.

RGE núm. 766/10, relativa a pagament per part del Govern
als ajuntaments dels deutes i compromisos de l’any 2009.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4129-4130.

RGE núm. 806/10, relativa a defensa dels interessos del
sector del transport per carretera.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4131-4133.

RGE núm. 807/10, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4130-4131.

RGE núm. 808/10, relativa a augment de l’atur a Menorca.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4131-4132.

RGE núm. 809/10, relativa a model econòmic de Menorca.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4137-4138.

RGE núm. 810/10, relativa a millores com a conseqüència
de la reestructuració del servei del 061.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4133-4134.

RGE núm. 811/10, relativa a evolució del teixit empresarial
durant el mandat del Molt Hble. Sr. Francesc Antich.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4138-4140.

RGE núm. 812/10, relativa a acord signat entre
Farmaindustria i la Conselleria de Salut i Consum.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4136-4137.

RGE núm. 813/10, relativa a posada en marxa del
multiplex.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4134-4135.

RGE núm. 814/10, relativa a posada en marxa del
gasoducte.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4135-4136.

RGE núm. 815/10, relativa a rebaixa de taxes
aeroportuàries.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4136.

RGE núm. 887/10, relativa a recuperació dels camins rurals
i les vies secundàries d’Eivissa.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4169.

RGE núm. 888/10, relativa a xifres d’atur a Menorca.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4174-4175.

RGE núm. 889/10, relativa a responsabilitats a assumir pel
conseller de Salut i Consum.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4170.

RGE núm. 890/10, relativa a noves adquisicions de finques
per part del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4171-4172.

RGE núm. 891/10, relativa a campanya publicitària “1.061
milions d’euros”.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4166-4167.

RGE núm. 892/10, relativa a estimació del president en
relació amb el producte interior brut de Balears.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4175-4176.

RGE núm. 893/10, relativa a sistema de finançament
autonòmic.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4168-4169.

RGE núm. 894/10, relativa a Pla Avança Ciutadania.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4172.

RGE núm. 895/10, relativa a escolarització d’alumnes
d’incorporació tardana.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4172-4173.

RGE núm. 896/10, relativa a seguretat i salut en obra
pública.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4173-4174.

RGE núm. 899/10, relativa a transport marítim.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4167-4168.

RGE núm. 1012/10, relativa a regeneració de la platja de
Cala Agulla del terme municipal de Capdepera.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4214-4215.
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RGE núm. 1013/10, relativa a reconversió de l’antic
Hospital Verge del Toro en sociosanitari.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4216-4217.

RGE núm. 1014/10, relativa a construcció de la dessaladora
del municipi de Santa Eulàlia del Riu.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4220-4221.

RGE núm. 1015/10, relativa a mesures per fer front als
danys causats per les inclemències meteorològiques.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4250-4251.

RGE núm. 1016/10, relativa a viatge del president de la
Fundació Balears a l’Exterior a Buenos Aires.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4215-4216.

RGE núm. 1017/10, relativa a posicionament del Govern
sobre el golf de Son Bosc.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4218-4219.

RGE núm. 1018/10, relativa a noves infraestructures a les
Illes Balears.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4223-4225.

RGE núm. 1019/10, relativa a Pla estatal d’habitatge.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4220.

RGE núm. 1020/10, relativa a Portal de Salut.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4221-4222.

RGE núm. 1021/10, relativa a Conferència europea de
responsabilitat social de les empreses.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4222-4223.

RGE núm. 1022/10, relativa a Pla Avança PIME.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4223.

RGE núm. 1023/10, relativa a Son Bosc.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4218.

RGE núm. 1116/10, relativa a colAlaboració el Govern amb
els projectes de Platja d’en Bossa i Badia de Portmany.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4254-4255.

RGE núm. 1117/10, relativa a traspàs de competències als
consells insulars.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4259-4260.

RGE núm. 1118/10, relativa a acords del Consell
interterritorial sobre sostenibilitat del sistema sanitari.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4260-4261.

RGE núm. 1119/10, relativa a brots verds a l’economia
balear.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4257.

RGE núm. 1120/10, relativa a valoració de la visita del
ministre de Justícia a les Illes Balears.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4251-4252.

RGE núm. 1121/10, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en relació amb les
guarderies privades.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4258-4259.

RGE núm. 1122/10, relativa a nou règim especial per a les
Illes Balears.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4261-4262.

RGE núm. 1123/10, relativa a increment dels serveis
sanitaris al municipi de Sant Joan de Labritja (Eivissa).
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4252-4253.

RGE núm. 1124/10, relativa a pagament dels deutes de la
Conselleria d’Agricultura.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4255-4257.

RGE núm. 1125/10, relativa a dades sobre l’arribada de
visitants a les Illes Balears.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4253-4254.

RGE núm. 1126/10, relativa a caiguda de l’economia de les
Illes Balears l’any 2009.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4262-4263.

RGE núm. 1127/10, relativa a fixos discontinus.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4257-4258.

RGE núm. 1278/10, relativa a colAlocació de la primera
travessa del tren-tram fins a Artà.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4297.

RGE núm. 1279/10, relativa a negociacions amb els
majoristes de viatges.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4302-4303.

RGE núm. 1280/10, relativa a garantia de la formació
continuada.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4303.

RGE núm. 1281/10, relativa a protocol signat amb la
FELIB.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4294-4295.

RGE núm. 1315/10, relativa a valoració de la situació
laboral actual a les Illes Balears.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4297-4298.

RGE núm. 1316/10, relativa a atenció als pacients de l’àrea
de salut d’Eivissa.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4300-4301.

RGE núm. 1317/10, relativa a retallada del pressupost per
al programa d’acollida i integració dels immigrants.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4295-4296.

RGE núm. 1318/10, relativa a actuacions per mitigar la
plaga de lagarta peluda a Menorca.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4298-4299.
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RGE núm. 1319/10, relativa a incidents al PAC del
municipi d’Inca.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4301-4302.

RGE núm. 1320/10, relativa a estabilitat del Govern.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4303-4305.

RGE núm. 1321/10, relativa a l’IES Marc Ferrer de
Formentera.
DS núm. 94 (13 d’abril), pàg. 4296-4297.

RGE núm. 1541/10, relativa a perspectiva de gènere i
prevenció de riscs laborals.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4338-4340.

RGE núm. 1542/10, relativa a proves d’avaluació de
coneixements de l’alumnat de 2n d’ESO.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4342-4343.

RGE núm. 1543/10, relativa a impuls del vehicle electrònic.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4341-4342.

RGE núm. 1544/10, relativa a I Setmana d’Economia
Social.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4343-4344.

RGE núm. 1545/10, relativa a millores al servei d’oncologia
de Can Misses.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4346-4347.

RGE núm. 1546/10, relativa a planta potabilitzadora d’Es
Castell (Menorca).
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4347-4348.

RGE núm. 1547/10, relativa a política de despesa seguida
per la Conselleria de Salut.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4339-4339.

RGE núm. 1548/10, relativa a projecte de millora de la
depuradora de Santa Eulària del Riu.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4344-4345.

RGE núm. 1549/10, relativa a expedient de les obres del
passeig de vianants de Portocolom.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4345-4346.

RGE núm. 1550/10, relativa a tractament de la informació
reservada per part del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4340-4341.

RGE núm. 1551/10, relativa a mesures adoptades pel
Govern central en relació amb la reforma del mercat
laboral.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4348-4350.

RGE núm. 1563/10, relativa a llei de modificació de la Llei
de Ports.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4343.

RGE núm. 1687/10, relativa a autorització d'una central de
generació d'energia al Parc Bit.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4381.

RGE núm. 1693/10, relativa a programa Redtrabaj@.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4385.

RGE núm. 1694/10, relativa a canvis en política de
promoció turística.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4387-4388.

RGE núm. 1695/10, relativa a Pla d'igualtat.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4388.

RGE núm. 1696/10, relativa a protocol signat per a la
protecció de víctimes de violència de gènere.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4381-4382.

RGE núm. 1697/10, relativa a reunió de la comissió per
valorar la transferència del museu, l'arxiu i la biblioteca,
gestionats per la CAIB, al Consell de Menorca.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4382-4383.

RGE núm. 1698/10, relativa a proposta del sector turístic
eivissenc en relació a l'oferta turística.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4385-4387.

RGE núm. 1699/10, relativa a retards dels pagaments de la
prestació de dependència.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4378-4379.

RGE núm. 1700/10, relativa a paràmetres per determinar
les dimensions d'un edifici cercat per CAIB Patrimoni en el
mes de maig del 2009.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4380-4381.

RGE núm. 1701/10, relativa a actitud de menyspreu ca a
membres de l'oposició.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4383-4384.

RGE núm. 1702/10, relativa a incompliment de les
resolucions aprovades pel Parlament.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4389-4390.

RGE núm. 1785/10, relativa a suport de l'ISBA SGR a la
petita i mitjana empresa.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4414-4415.

RGE núm. 1787/10, relativa a avantprojecte de llei de
funció pública.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4421-4422.

RGE núm. 1788/10, relativa a targeta sanitària per als
balears residents a l'exterior.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4417-4418.

RGE núm. 1789/10, relativa a treball saludable i sense
riscos a l'àmbit educatiu.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4419-4420.
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RGE núm. 1791/10, relativa a tasques de recuperació dels
aqüífers de Santa Gertrudis d'Eivissa.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4420-4421.

RGE núm. 1792/10, relativa a evolució de l'atur a les Illes
Balears.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4415-4416.

RGE núm. 1793/10, relativa a decisió relativa al lloguer
d'un edifici per ubicar-hi els serveis de la comunitat
autònoma.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4416-4417.

RGE núm. 1794/10, relativa a visita del vicepresident tercer
i ministre de Política Territorial.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4418-4419.

RGE núm. 1795/10, relativa a deute dels comptes públics de
les Illes Balears.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4422-4423.

RGE núm. 1784/10, relativa a la insularitat en la política
regional europea.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4448.

RGE núm. 1931/10, relativa a incidents als transports
públics a Mallorca.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4449-4450.

RGE núm. 1934/10, relativa a ampliació de l'IES Baltasar
Porcel d'Andratx.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4450-4451.

RGE núm. 1935/10, relativa a Museu de l'Educació d'Inca.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4455-4456.

RGE núm. 1936/10, relativa a Pla director de Sant Antoni.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4448-4449.

RGE núm. 1937/10, relativa a pla d'impuls de les noves
tecnologies.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4456-4457.

RGE núm. 1938/10, relativa a educació en salut en els
centres educatius.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4458.

RGE núm. 1939/10, relativa a llista d'espera quirúrgica a
Eivissa.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4454-4455.

RGE núm. 1940/10, relativa a inversions en matèria
d'infraestructures esportives a les Illes Balears.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4451-4452.

RGE núm. 1941/10, relativa a canvis estructurals en el
model turístic de Menorca.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4457-4458.

RGE núm. 1942/10, relativa a criteris per a la supressió de
places concertades a colAlegis de les Illes Balears.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4452-4453.

RGE núm. 1943/10, relativa a coneixement de l'existència
de l'edifici objecte de contracte per part de CAIB Patrimoni
en el polígon de Son Rossinyol.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4453-4454.

RGE núm. 1944/10, relativa a valoració dels principals
indicadors socioeconòmics de les Illes Balears.
DS núm. 98 (11 de maig), pàg. 4446-4447.

RGE núm. 2082/10, relativa a fira SEBIME-Eurobijoux.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4499-4500.

RGE núm. 2083/10, relativa a projecte d'integració del 061
a l'112.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4500.

RGE núm. 2084/10, relativa a connectivitat a Internet dels
centres docents.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4496.

RGE núm. 2085/10, relativa a pacte per l'educació.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4498-4499.

RGE núm. 2087/10, relativa a implantació de nous estudis
de formació professional.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4493-4494.

RGE núm. 2091/10, relativa a prestacions amb la nova
targeta sanitària per als balears residents a l'exterior.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4494-4495.

RGE núm. 2093/10,relativa a informe del Consell Escolar
de Balears en relació amb el sistema educatiu.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4495-4496.

RGE núm. 2094/10, relativa a increment de salaris de
determinats membres de la Conselleria d'Agricultura.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4490-4493.

RGE núm. 2095/10, relativa a evolució de la mitjana de
treballadors donats d'alta a la Seguretat Social a Menorca.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4496-4497.

RGE núm. 2096/10, relativa a mesures proposades pel
president del Govern central per combatre el dèficit.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4500-4502.

RGE núm. 2097/10, relativa a policia autonòmica.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4497-4498.

RGE núm. 2238/10, relativa a la protecció de Son Bosc.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4536-4537.

RGE núm. 2239/10, relativa a finca pública de Can
Marroig.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4532-4533.
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RGE núm. 2242/10, relativa a transferències de Justícia.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4541.

RGE núm. 2243/10, relativa a plans d'igualtat a les
empreses de les Illes Balears.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4539-4540.

RGE núm. 2244/10, relativa a pla d'accions sanitàries a
l'àmbit sociosanitari del Servei de Salut.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4534-4535.

RGE núm. 2245/10, relativa a qualificacions adequades per
a treballadors de les escoletes.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4538-4539.

RGE núm. 2246/10, relativa a massificació a les escoles de
primària del terme municipal de Maó.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4533-4534.

RGE núm. 2247/10, relativa a inversions en
infraestructures públiques a les Illes Balears.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4531-4532.

RGE núm. 2248/10, relativa a efectes del retall anunciat pel
president del Govern central en relació amb les inversions
previstes a Eivissa.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4540-4541.

RGE núm. 2249/10, relativa a resultat de la fiscalització de
la Conselleria de Salut efectuada per la Sindicatura de
Comptes.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4535-4536.

RGE núm. 2250/10, relativa a retall de la despesa del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4537-4538.

RGE núm. 2251/10, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes en relació amb el compte general de la comunitat
autònoma del 2008.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4541-4542.

RGE núm. 2502/10, relativa a mesures per reactivar
l’economia.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4580-4581.

RGE núm. 2503/10, relativa a mesures arran del gravíssim
accident de tren del passat 19 de maig.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4574-4575.

RGE núm. 2504/10, relativa a posada en funcionament de
l’IES de Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4576-4577.

RGE núm. 2505/10, relativa a prohibició d’endeutament
dels ajuntaments.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4579-4580.

RGE núm. 2506/10, relativa a personació de l’Advocacia de
la comunitat autònoma a una demanda en una denúncia
interposada pel Partit Popular.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4575-4576.

RGE núm. 2507/10, relativa a grau d’execució de les
inversions de l’Estat a les Illes Balears.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4583-4584.

RGE núm. 2510/10, relativa a millora de l’hàbit escolar de
l’alumnat.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4581-4582.

RGE núm. 2511/10, relativa a compliment de la Proposició
no de llei RGE núm. 7653/09.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4578-4579.

RGE núm. 2513/10, relativa a anàlisi fidedigna de
substàncies abocades a les aigües.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4582-4583.

RGE núm. 2520/10, relativa a serveis d’intermediació
laboral a les Pitiüses.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4577-4578.

RGE núm. 2628/10, relativa a compliment d’obligacions
econòmiques dels convenis signats amb titulars de dret
sobre terrenys del Parc Natural de Mondragó.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4617.

RGE núm. 2663/10, relativa a situació dels programes de
tecnificació esportiva a Eivissa.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4616-1617.

RGE núm. 2664/10, relativa a repercussió de la pujada
d’imposts en el creixement de l’economia de les Illes
Balears.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4620-1621.

RGE núm. 2665/10, relativa a supressió de la Conselleria
d’Agricultura.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4615-1616.

RGE núm. 2666/10, relativa a mesures per evitar
l’esfondrament del pont sobre la línia de tren de Manacor
al seu pas per Petra.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4614-1615.

RGE núm. 2667/10, relativa a inversions del Govern de
l’Estat en matèria ferroviària.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4619-1620.

RGE núm. 2668/10, relativa a pujada d'imposts.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4666-4667.

RGE núm. 2669/10, relativa a actuacions en matèria
d’igualtat des de la Direcció General d’Esports.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4617-1618.
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RGE núm. 2670/10, relativa a seguretat pública.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4621-1622.

RGE núm. 2671/10, relativa a servei de recepta electrònica.
DS núm. 102 (8 de juny), pàg. 4618-1619.

RGE núm. 2766/10, relativa a desaparició de les
diputacions.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4662-4663.

RGE núm. 2768/10, relativa a incidència de la vaga de dia
8 en l'educació.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4663.

RGE núm. 2769/10, relativa al programa Recupera't a
l'estiu.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4656-4657.

RGE núm. 2771/10, relativa a congrés sobre els drets del
menor davant les noves tecnologies.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4655.

RGE núm. 2772/10, relativa a remissió a la Fiscalia de
l'expedient de Son Rossinyol.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4657-4658.

RGE núm. 2773/10, relativa a millora de la gestió de les
competències en matèria de treball i formació.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4658-4660.

RGE núm. 2774/10, relativa a retirada del suport econòmic
a la UIMIR.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4660-4661.

RGE núm. 2775/10, relativa a drets dels treballadors de
l'empresa Grupo Playa Sol.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4664-4665.

RGE núm. 2776/10, relativa a compliment del conveni
signat entre el Govern i EMAYA.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4661-4662.

RGE núm. 2777/10, relativa a compliment del Pla director
de transport ferroviari.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4665-4666.

RGE núm. 2778/10, relativa a ajudes al sector pesquer.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4655-4656.

RGE núm. 3189/10, relativa a cursos de policia turística a
l'illa d'Eivissa.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4698-4699.

RGE núm. 3190/10, relativa a finalització de les obres del
dic de Ciutadella.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4699-4700.

RGE núm. 3191/10, relativa a valoració de l'atur registrat
el passat mes de juny a les Illes Balears.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4700-4701.

RGE núm. 3192/10, relativa a atenció al mundial de Sud-
Àfrica per part d'IB3 Ràdio.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4701-4703.

RGE núm. 3193/10, relativa a entrega al Grup Popular de
les auditories de les carreteres d'Eivissa.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4703-4704.

RGE núm. 3194/10, relativa a actuacions en relació amb el
darrer informe del CRE.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4704-4705.

RGE núm. 3357/10, relativa a inversions en
infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa.
DS núm. 108 (27 de juliol), pàg. 4754-4755.

RGE núm. 3358/10, relativa a massificació de les escoles de
Menorca.
DS núm. 108 (27 de juliol), pàg. 4755-4756.

RGE núm. 3359/10, relativa a solució als problemes dels
subproductes animals.
DS núm. 108 (27 de juliol), pàg. 4756-4757.

RGE núm. 3361/10, relativa a estalvi econòmic de la
reestructuració de conselleries.
DS núm. 108 (27 de juliol), pàg. 4757-4758.

RGE núm. 3362/10, relativa a inversions afectades pels
retalls anunciats pel Govern central.
DS núm. 108 (27 de juliol), pàg. 4758-4759.

RGE núm. 3360/10, relativa a inversió per adquirir
terrenys al municipi de Campos.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4787.

RGE núm. 3420/10, relativa a aliança de caixes d'estalvi de
les Illes Balears.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4788-4789.

RGE núm. 4481/10, relativa a despesa sanitària.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4789-4790.

RGE núm. 4482/10, relativa a informació pública del traçat
del tramvia de la badia de Palma.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4790-4791.

RGE núm. 4483/10, relativa a inici del curs escolar 2010-
2011.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4791-4792.

RGE núm. 4490/10, relativa a inici del curs escolar.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4792-4793.

RGE núm. 4484/10, relativa a inici del curs escolar a
Menorca.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4793-4794.
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RGE núm. 4485/10, relativa a fraccionament de contractes
realitzats per l'administració.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4794-4795.

RGE núm. 4487/10, relativa a gestió de les masses forestals
a les Illes Balears.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4795-4796.

RGE núm. 4489/10, relativa a informe de la Federació
d'associacions per a la defensa de la sanitat pública.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4796-4797.

RGE núm. 4491/10, relativa a capacitat d'endeutament de
les institucions.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4797-4798.

RGE núm. 4492/10, relativa a enquesta de servei de l'INE.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4798-4799.

RGE núm. 4486/10, relativa a pròrroga dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4799-4800.

RGE núm. 4620/10, relativa a obres de recollida de pluvials
al municipi d'Alaior.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4827-4828.

RGE núm. 4626/10, relativa a evolució del nombre
d'avortaments.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4828-4829.

RGE núm. 4619/10, relativa a declaració d'interès públic de
la línia Dènia-Formentera-Dènia.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4829-4830.

RGE núm. 4627/10, relativa a millores a l'àmbit de la salut
pública.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4830-4831.

RGE núm. 4628/10, relativa a declaració d'àrea
d'urbanització prioritària.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4831.

RGE núm. 4629/10, relativa a dades per elaborar les
previsions econòmiques.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4831-4832.

RGE núm. 4621/10, relativa a discriminació de 37
estudiants universitaris de les Pitiüses en les beques per al
desplaçament.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4954-4955.

RGE núm. 4624/10, relativa a sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4955-4956.

RGE núm. 4905/10, relativa a sortida de la recessió
econòmica de les Pitiüses.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4956-4957.

RGE núm. 4913/10, relativa a activitats als espais naturals
protegits.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4957-4958.

RGE núm. 4914/10, relativa a aplicació de la Llei 3/1986.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4958-4959.

RGE núm. 4916/10, relativa al Decret 62/07.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4959.

RGE núm. 4923/10, relativa a funcionament de la
depuradora de la ciutat d'Eivissa.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4960-4961.

RGE núm. 4926/10, relativa a auditoria de les obres del
tren de Manacor.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4961-4962.

RGE núm. 4917/10, relativa al Conservatori de Menorca.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4962.

RGE núm. 4915/10, relativa a accés al dic de Ciutadella.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4962-4963.

RGE núm. 4920/10, relativa a auditories i comptes generals
dels ens instrumentals de la comunitat autònoma.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4963-4964.

RGE núm. 4922/10, relativa a devolució de doblers a
l'Estat.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4964-4965.

RGE núm. 4625/10, relativa a eliminació dels descomptes
per a residents.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4965-4966.

RGE núm. 4925/10, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2011.
DS núm. 114 (19 d'octubre), pàg. 4966-4968.

RGE núm. 4924/10, relativa a representació de
l'Ajuntament de Maó al consell d'administració de
l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4990-4991.

RGE núm. 5205/10, relativa a la xarxa de telecentres.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4991-4992.

RGE núm. 5193/10, relativa a la religió als centres de
batxillerat.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4992-4993.

RGE núm. 5202/10, relativa a inversions en
infraestructures educatives a la present legislatura.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4993-4994.

RGE núm. 5208/10, relativa a taxes aèries.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4994-4995.
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RGE núm. 5206/10, relativa a potenciació de la Formació
Professional.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4995-4996.

RGE núm. 5200/10, relativa a aportació als fons de
solidaritat.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4996-4997.

RGE núm. 5207/10, relativa a habitatges protegits a
Formentera.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4997.

RGE núm. 5198/10, relativa a política aeroportuària del
Govern de les Illes Balears en la present legislatura.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4997-4998.

RGE núm. 5199/10, relativa a pròrroga dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 115 (26 d'octubre), pàg. 4998-4999.

RGE núm. 5203/10, relativa a cofinançament del nou
hospital de Son Espases.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5034-5035.

RGE núm. 5316/10, relativa a Pla especial de camins.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5041-5042.

RGE núm. 5317/10, relativa a dimissió o cessament del
director general d'Interior.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5042-5043.

RGE núm. 5318/10, relativa a proposta del Grup Popular
en relació amb els pressuposts.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5045-5046.

RGE núm. 5319/10, relativa a impacte ambiental de les
obres de remodelació del port d'Eivissa.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5036-5037.

RGE núm. 5320/10, relativa a inversions a l'illa de
Menorca.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5037-5039.

RGE núm. 5321/10, relativa a revisió de les polítiques
actives d'ocupació per combatre l'atur de llarga durada.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5039-5040.

RGE núm. 5322/10, relativa a pròrroga pressupostària.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5044-5045.

RGE núm. 5323/10, relativa a noves tecnologies a
l'assistència sanitària.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5042.

RGE núm. 5324/10, relativa a infraestructures educatives.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5035-5036.

RGE núm. 5325/10, relativa a temporada turística 2010.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5040.

RGE núm. 5326/10, relativa a contractació en el sector
serveis.
DS núm. 116 (2 de novembre), pàg. 5040-5041.

RGE núm. 5489/10, relativa a aplicació de la Llei de
dependència.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5082.

RGE núm. 5492/10, relativa a actuacions en relació amb el
compliment de la normativa a la Fundació Balears a
l'Exterior.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5086-5087.

RGE núm. 5493/10, relativa a situació econòmica de la
Conselleria de Salut.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5083-5084.

RGE núm. 5494/10, relativa a retribucions dels treballadors
de la Conselleria d'Educació i Cultura.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5080-5081.

RGE núm. 5495/10, relativa a exigència del president del
Consell d'Eivissa.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5079-5080.

RGE núm. 5496/10, relativa a congrés sobre convivència
escolar.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5085.

RGE núm. 5497/10, relativa a nou edifici judicial de
Manacor.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5085-5086.

RGE núm. 5498/10, relativa a ajudes econòmiques
familiars.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5081-5082.

RGE núm. 5499/10, relativa a informe de conjuntura
econòmica.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5084.

RGE núm. 5491/10, relativa a estacionalitat turística a l'illa
de Menorca.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5118-5120.

RGE núm. 5655/10, relativa a qui era el conseller de Medi
Ambient.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5123-5124.

RGE núm. 5657/10, relativa a disminució del dèficit
d'algunes conselleries.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5171-5172.

RGE núm. 5658/10, relativa a inundacions al Pla de Sant
Jordi.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5120-5121.

RGE núm. 5659/10, relativa a responsabilitat del Govern de
les Illes Balears quant a la política pressupostària.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5172-5173.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex  Any 2010 / fascicle 1 15

 

RGE núm. 5661/10, relativa a depuradora de Sa Coma
(Eivissa).
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5122-5123.

RGE núm. 5662/10, relativa a títol competencial per a la
implantació del tramvia a la ciutat de Palma.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5126-5127.

RGE núm. 5663/10, relativa a serveis d'atenció primària.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5124-5125.

RGE núm. 5664/10, relativa a foment del consum de
producte autòcton.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5121-5122.

RGE núm. 5665/10, relativa a nivell d'acompliment en
relació amb l'habitatge.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5125-5126.

RGE núm. 5666/10, relativa a implantació de les TIC.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5123.

RGE núm. 5738/10, relativa a modernització turística a
Eivissa.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5162-5163.

RGE núm. 5749/10, relativa a retirada del Pla de
reconversió integral de la Platja de Palma.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5169-5170.

RGE núm. 5750/10, relativa a actuacions del Govern per
garantir el bon funcionament de l'emissari de l'EDAR de
Vila.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5166-5167.

RGE núm. 5751/10, relativa a pròrroga pressupostària i
atur.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5163-5164.

RGE núm. 5752/10, relativa a gestió del Consorci per a la
millora i l'embelliment de la Platja de Palma.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5170-5171.

RGE núm. 5753/10, relativa a actuació de la directora de
l'IES Pau Casesnoves d'Inca.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5200-5202.

RGE núm. 5755/10, relativa a la World Travel Market.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5167.

RGE núm. 5756/10, relativa a obres del dic de Ciutadella.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5168-5169.

RGE núm. 5757/10, relativa a desenvolupament del pacte
social.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5164-5165.

RGE núm. 5758/10, relativa a hospital de dia a l'Hospital
General.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5165.

RGE núm. 5759/10, relativa a energies renovables.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5167-5168.

RGE núm. 5748/10, relativa a condicions que reuneix el
Museu de Menorca com a centres museístic.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5199-5200.

RGE núm. 5853/10, relativa a mesures per afavorir el
mercat exterior a les nostres empreses.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5210-5211.

RGE núm. 5854/10, relativa a viabilitat del projecte de
reforma integral de la Platja de Palma.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5213-5214.

RGE núm. 5855/10, relativa a estada de familiars dels
malalts que s'han de desplaçar de les illes al nou hospital de
referència.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5207-5209.

RGE núm. 5856/10, relativa a previsions per a l'hospital de
Son Dureta.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5211-5213.

RGE núm. 5857/10, relativa a prestacions que deixarà de
prestar la concessionària del nou hospital de Son Espases.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5204-5205.

RGE núm. 5858/10, relativa a projecte sociosanitari a
l'antic hospital Verge del Toro.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5209-5210.

RGE núm. 5859/10, relativa a inauguració oficial del nou
hospital de Son Espases.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5205-5206.

RGE núm. 5860/10, relativa a la Llei de la bona
administració i del bon govern.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5202-5203.

RGE núm. 5861/10, relativa a trasllat de Son Dureta a Son
Espases.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5206-5207.

RGE núm. 5862/10, relativa a pla de tercera llengua.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5211.

RGE núm. 5863/10, relativa a suport a les víctimes de
violència de gènere.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5203.

RGE núm. 5864/10, relativa al Pla de residus perillosos de
les Illes Balears.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5250-5251.

RGE núm. 5932/10, relativa a informe Ramsar.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5251-5252.
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RGE núm. 5933/10, relativa a retirada de les torres del
camp de golf de Platja d'en Bossa.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5252-5253.

RGE núm. 5937/10, relativa a foment del comerç urbà i
rural a les Illes.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5253.

RGE núm. 5938/10, relativa a compliment en el pagament
als pagesos.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5298-5299.

RGE núm. 5939/10, relativa a convocatòria del FOMIT.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5258-5259.

RGE núm. 5940/10, relativa a fons de l'Arxiu del Regne de
Mallorca.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5255.

RGE núm. 5941/10, relativa a compliment dels acords
adoptats pel Ple del Parlament per part del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5261-5262.

RGE núm. 5942/10, relativa a accés a l'hospital de Son
Espases.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5256-5257.

RGE núm. 5943/10, relativa a suport a programes de
tecnificació esportiva a Eivissa.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5299-5300.

RGE núm. 5944/10, relativa a restriccions econòmiques i
socials impulsades per la Unió Europea.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5259-5260.

RGE núm. 5945/10, relativa a aportacions al Pla insular de
cooperació de Menorca per a l'any 2011.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5254-5255.

RGE núm. 5946/10, relativa a actuacions en relació al
maltractament d'unes dones a un pis d'acollida.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5257-5258.

RGE núm. 6006/10, relativa a proposta d'ordenació del
Port de Ciutadella.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5306.

RGE núm. 6007/10, relativa a unitats elèctriques entre
Palma i Inca.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5303-5304.

RGE núm. 6008/10, relativa a començament de curs de
formació professional.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5306-5307.

RGE núm. 6009/10, relativa a infraestructura del gasoducte
a l'illa d'Eivissa.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5304-5305.

RGE núm. 6010/10, relativa a transport escolar a
batxillerat.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5305-5306.

RGE núm. 6012/10, relativa a situació dels aqüífers de
Santa Gertrudis a Eivissa.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5301-5302.

RGE núm. 6013/10, relativa a places d'aparcament a
Alaior.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5302-5303.

RGE núm. 6014/10, relativa a privatització d'aeroports.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5307-5308.

RGE núm. 6015/10, relativa a situació de l'atur a les Illes
Balears.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5308-5309.

RGE núm. 6016/10, relativa a actuacions en relació amb els
efectes de la vaga de controladors.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5300-5301.

RGE núm. 6011/10, relativa a indicacions de les auditories
efectuades als ens instrumentals del Govern del 2009.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5338.

RGE núm. 6090/10, relativa a manipulació de les dades
sobre la gestió de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5342.

RGE núm. 6092/10, relativa a inici de la construcció dels
nous jutjats d'Eivissa.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5344.

RGE núm. 6093/10, relativa a valoració de la gestió del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5345.

RGE núm. 6094/10, relativa a creixement de l'atur.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5341.

RGE núm. 6095/10, relativa a aportació pressupostària al
Consell Insular de Menorca.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5343.

RGE núm. 6097/10, relativa a oficines de farmàcia
autoritzades.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5340.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 10026/08, relativa a ajudes per a famílies
adoptives.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3908-3912.

RGE núm. 4836/09, relativa a garantir el pagament de
pensió compensatòria a les persones en situació de risc
social.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4280-4284.

RGE núm. 6130/09, relativa a reubicació de la casa quarter
de la Guàrdia Civil de Maó.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3945-3950.

RGE núm. 7653/09, relativa a estudi de viabilitat i posterior
instalAlació de ducs d’alba al dic de Ciutadella.
DS núm. 88 (23 de febrer), pàg. 4069-4075.

RGE núm. 10927/09, relativa a constitució al Parlament
d’una ponència d’estudi dels privilegis processals, dels
nomenaments i les funcions dels òrgans constitucionals i les
relacions entre el poder judicial i els poders polítics
(legislatiu i executiu).
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4106-4111.

RGE núm. 12551/09, relativa a eliminació dels residus als
escorxadors.
DS núm. 89 (2 de març), pàg. 4111-4116.

RGE núm. 13264/09, relativa a impuls a l’atenció de la salut
mental a les Illes Balears.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4154-4161.

RGE núm. 13868/09, relativa a casos de discriminació
lingüística.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4197-4203.

RGE núm. 14112/09, relativa a accessos a l’hospital de Son
Espases.
DS núm. 92 (23 de març), pàg. 4238-4244.

RGE núm. 14238/09, relativa a avanços en l’àmbit de
l’educació a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 91 (16 de març), pàg. 4203-4208.

RGE núm. 14282/09, relativa a obertura a la ciutadania
d’alguns dels instituts de secundària de les Illes Balears.
DS núm. 93 (30 de març), pàg. 4284-4289.

RGE núm. 14452/09, relativa a màster de formació del
professoral.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4363-4368.

RGE núm. 15191/09, relativa a atenció, informació i solució
de reclamacions per part de consumidors i usuaris.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4430-4434.

RGE núm. 62/10, relativa a presidència espanyola al
Consell de la Unió Europea.
DS núm. 85 (9 de febrer), pàg. 3941-3945.

RGE núm. 210/10, relativa a reeducació de maltractadors.
DS núm. 95 (20 d’abril), pàg. 4368-4374.

RGE núm. 390/10, relativa a projecte de millora
paisatgística del Pinar des Senyor a Santa Eugènia.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4434-4439.

RGE núm. 735/10, relativa a l'Institut d'Investigació
Sanitària.
DS núm. 97 (4 de maig), pàg. 4439-4442.

RGE núm. 920/10, relativa a any internacional de la
diversitat biològica.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4818-4822.

RGE núm. 967/10, relativa a seguiment i activitat del
contracte programa.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4516-4522.

RGE núm. 970/10, relativa a ubicació del colAlegi públic Sa
Graduada de Maó.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5100-5106.

RGE núm. 1258/10, relativa a regulació de la participació
del Govern de les Illes Balears en els processos de fusió o
concentració de caixes d'estalvi.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5107-5113.

RGE núm. 2131/10, relativa a personal no docent
d'administració en els centres escolars de primària de les
Illes Balears.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5329-5333.

RGE núm. 2133/10, relativa a solAlicitud de declaració dels
béns arqueològics de la cultura talaiòtica de Menorca com
a patrimoni de la humanitat.
DS núm. 122 (14 de desembre), pàg. 5323-5329.

RGE núm. 4250/10, relativa a manteniment de les
bonificacions del 50% al transport aeri i marítim, i RGE
núm. 4069/10, relativa a descompte de resident.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4811-4817.

RGE núm. 4777/10, relativa a transferència de les
competències en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca
al Consell de Mallorca.
DS núm. 115 (26 d’octubre), pàg. 5019-5024.

RGE núm. 4779/10, relativa a dotació econòmica per al
Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.
DS núm. 115 (26 d’octubre), pàg. 5013-5018.

RGE núm. 5604/10, relativa a lluita contra la corrupció
política.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5285-5292.
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RGE núm. 5605/10, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5271-5278.

RGE núm. 5607/10, relativa a pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2011.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5184-5193.

RGE núm. 5725/10, relativa a en favor de la seguretat
jurídica a les Illes Balears.
DS núm. 121 (7 de desembre), pàg. 5278-5285.

COMPLIMENT DE MOCIONS

De la RGE núm. 10175/09, relativa a foment de la indústria
del sector aeronàutic a les Illes Balears.
DS núm. 99 (18 de maig), pàg. 4522-4527.

Del punt 6 de la Moció RGE núm. 10175/09, relativa a
política de foment de la indústria del sector aeronàutic a les
Illes Balears.
DS núm. 115 (26 d’octubre), pàg. 5024-5028.

COMPLIMENT DE PROPOSICIONS 
NO DE LLEI

De la RGE núm. 2402/08, relativa a actuació del Govern
per tal de mantenir la seu social i la base de manteniment
de la companyia Spanair a les Illes Balears.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4555-4560.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 15279/09, del conseller d’Educació i Cultura per
tal de retre comptes del compliment de la Proposició no de
llei RGE núm. 2968/07, relativa a encomanda de gestió dels
museus de titularitat estatal al Consell Insular de Menorca.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3912-3915.

RGE núm 15418/09, del president del Govern de les Illes
Balears, sobre el contingut de la IV Conferència de
presidents de les comunitats autònomes que es va dur a
terme a Madrid dia 14 de desembre de 2009.
DS núm. 86 (16 de febrer), pàg. 3983-3994.

RGE núm. 2129/10 i 2144/10, del president del Govern de
les Illes Balears, sobre les mesures de retall econòmic
anunciades pel president del Govern central i l’impacte que
tendran a les Illes Balears i sobre les mesures d’austeritat
anunciades pel president del Govern espanyol,
respectivament.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4590-4610.

RGE núm. 4453/10, del Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques, per tal de retre compte del compliment de la
Moció RGE núm. 631/10, relativa a política del Govern en
relació amb l'aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig,

d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública.
DS núm. 112 (28 de setembre), pàg. 4842-4847.

INFORMES

De la Comissió de l'Estatut dels Diputats, sobre règim
d'incompatibilitats dels diputats Hble. Sra. Isabel Alemany
i Moyà, Hble. Sr. Marc I. Pons i Pons, Hble. Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí, Hble. Sra. María Virtudes Marí i
Ferrer i Hble. Sra. Maria Monserrat Bennàssar.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5113.

PERÍODES EXTRAORDINARIS

Escrit RGE núm. 2817/10, de període extraordinari de
sessions per tal de continuar desenvolupant els treballs
iniciats en la ponència creada en el si de la Comissió
d’Ordenació Territorial per tal d’estudiar la possibilitat
d’assolir un ampli consens parlamentari i social en relació
amb una llei del sòl de les Illes Balears.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4693.

Escrit RGE núm. 2784, d'habilitació de període
extraordinari el present mes de juny per tal de poder
celebrar les sessions extraordinàries necessàries de la
ponència, creada en el si de la Comissió de Reglament,
d'estudi per a la reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4692.

Escrit RGE núm. 2789, de període extraordinari per tal de
celebrar les sessions necessàries,  de ponència, comissió i
plenari, a fi que es tramitin i, si n'és el cas, s'aprovin la
Proposició de llei RGE núm. 962/10, relativa a declaració
d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de
Son Bosc, a Muro, i el Projecte de llei de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general.
DS núm. 103 (15 de juny), pàg. 4692.

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6127/10, presentat per
dotze diputats de tots els grups parlamentaris, de solAlicitud
d’habilitació d’un període extraordinari per tal de celebrar
les sessions extraordinàries necessàries, el mes de gener del
2011, de la Comissió no permanent d’investigació sobre el
contracte de lloguer d’un edifici al polígon de Son
Rossinyol.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5338.

Debat i votació sobre l'habilitació dels dilluns i dels
dissabtes per a la tramitació de la Comissió no permanent
d’investigació sobre el contracte de lloguer d’un edifici al
polígon de Son Rossinyol.
DS núm. 123 (21 de desembre), pàg. 5338.
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Sobre la situació del poble d’Haití.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3915-3916.

Amb motiu del 8 de març, Dia internacional de la dona.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4161-4162.

Sobre el Dia d’Àfrica.
DS núm. 100 (25 de maig), pàg. 4530-4531.

Sobre l’atac israelià contra una flota d’ajuda a Gaza.
DS núm. 101 (1 de juny), pàg. 4610.

De suport a la defensa del dret del Reial Club Esportiu
Mallorca a participar en la competició Europa League.
DS núm. 108 (27 de juliol), pàg. 4760.

Sobre violacions dels drets humans al Sàhara Occidental.
DS núm. 117 (9 de novembre), pàg. 5078.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra
la Violència de Gènere.
DS núm. 119 (23 de novembre), pàg. 5193-5194.

Declaració institucional del Dia Universal de la Infància.
DS núm. 120 (30 de novembre), pàg. 5198.

JURAMENT O PROMESA DE DIPUTATS

Jurament de la diputada Sra. Isabel Alemany i Moyá.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3882-3883.

Promesa del diputat Sr. Marc Pons i Pons.
DS núm. 84 (2 de febrer), pàg. 3882-3883.

Promesa de la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4122.

Jurament de la diputada Sra. Virtudes Marí i Ferrer.
DS núm. 104 (20 de juliol), pàg. 4698.

Jurament de la diputada Maria Monserrat i Bennàssar.
DS núm. 111 (21 de setembre), pàg. 4786.

ELECCIONS DE MEMBRES DE LA MESA

Elecció de president o presidenta del Parlament de les Illes
Balears.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4122-4126.

Elecció de vicepresident o vicepresidenta del Parlament de
les Illes Balears.
DS núm. 90 (9 de març), pàg. 4126-4129.

ELECCIONS DIVERSES

Del director o directora general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 109 (27 de juliol), pàg. 4766-4768.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

Sobre l'acompliment del pressupost del Parlament de les
Illes Balears del 2009.
DS núm. 96 (27 d'abril), pàg. 4410.

VOTACIÓ DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 883/10, sobre
manteniment de l'estructura de l'Institut d'Estudis
Baleàrics (Empat en comissió del punt 1).
DS núm. 114 (19 d’octubre), pàg. 4985.

D’ALTRES

Minut de silenci de rebuig per la mort d'Anne Vanjiry i en
contra de tot tipus de violència de gènere.
DS núm. 118 (16 de novembre), pàg. 5118.
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