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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 2.

PREGUNTES 

RGE núm. 3062/11, relativa a problema de freqüències al
transport aeri.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 70-72.

RGE núm. 3273/11, relativa a competències en matèria de
justícia.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 72-73.

RGE núm. 3269/11, relativa a nous jutjats a Manacor.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 74-75.

RGE núm. 3274/11, relativa a nous jutjats a Eivissa.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 75-77.

RGE núm. 3608/11, relativa a oficines a les víctimes del
delicte.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 77-78.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1934/11, relativa a transferència de titularitat,
finançament i gestió de l'illa de Llatzaret de Menorca.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 78-81.

RGE núm. 2350/11, relativa a programació infantil en
anglès a IB3.
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 46-48.

RGE núm. 2395/11, relativa a noves unitats judicials en
l'àmbit de la jurisdicció social.
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 48-49.

RGE núm. 3584/11, relativa a servei d’emergències als
aeroports de les Illes Balears.
DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 86.

RGE núm. 3844/11, relativa a traspàs de competències a
justícia i construcció de diferents edificis judicials a les Illes
Balears.
DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 89.

RGE núm. 3982/11, relativa a policia turística.
DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 92.

DS núm. 4179/11, relativa a Fons de Cooperació Municipal.
DS núm. 8 (23 de novembre), pàg. 98-101.

DS núm. 4180/11, relativa a presó ubicada al terme
municipal de Maó.
DS núm. 8 (23 de novembre), pàg. 101-105.

RGE núm. 3268/11, relativa a modificació de l’estructura
del GEIBSAU.
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 110-111.

RGE núm. 3275/11, relativa a centre d’emergències 112 a
Eivissa.
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 111-113.

RGE núm. 3602/11, relativa a policia turística.
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 113-115.

RGE núm. 3603/11, relativa a estalvi per funcionaris
interins.
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 115-116.

RGE núm. 3607/11, relativa a Fons de Cooperació Local.
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 116-118.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1907/11, mitjançant el qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre la
intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol
del 2011 als carrers de Palma.
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 49-50.

Escrit RGE núm. 2920/11, mitjançant el qual se solAlicita
que el president del Parlament recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar
sobre els incidents succeïts el passat mes d'agost a la
barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats posteriors.
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 50-52.

Escrit RGE núm. 1907/11, mitjançant el qual se solAlicita
que el president del Parlament recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar
sobre la intervenció policial succeïda el passat vespre del 4
de juliol del 2011 als carrers de Palma.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 81.

Escrit RGE núm. 2920/11, mitjançant el qual se solAlicita
que el president del Parlament recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar
sobre els incidents succeïts el passat mes d'agost a la
barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats posteriors.
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 81.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1926/11 i 1940/11, del conseller de Presidència
sobre les línies d’actuació en matèria d’assumptes
institucionals i les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord
amb el programa polític del Govern.
DS núm. 2 (21 de setembre), pàg. 6-20.
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RGE núm. 1918/11 i 1942/11, del conseller
d’Administracions Públiques sobre les línies d’actuació en
matèria d’administracions públiques i les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les
àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític
del Govern.
DS núm. 3 (28 de setembre), pàg. 26-42.

D’ALTRES

Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de 2010.
DS núm. 5 (19 d’octubre), pàg. 58-64.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2350/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a programació infantil en anglès a IB3, DS núm. 4 (5
d’octubre), pàg. 46, 47 i 48.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

DS núm. 4180/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presó ubicada al terme municipal de Maó, DS núm. 8 (23 de
novembre), pàg. 102-103.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3268/11, relativa a modificació de l’estructura

del GEIBSAU, DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 110 i 111.
RGE núm. 3269/11, relativa a nous jutjats a Manacor, DS

núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 74 i 75.
RGE núm. 3273/11, relativa a competències en matèria de

justícia, DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 72 i 73.
RGE núm. 3274/11, relativa a nous jutjats a Eivissa, DS

núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 75 i 76.
RGE núm. 3275/11, relativa a centre d’emergències 112 a

Eivissa, DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 111-112 i 113.
RGE núm. 3602/11, relativa a policia turística, DS núm. 9

(30 de novembre), pàg. 114 i 115.
RGE núm. 3603/11, relativa a estalvi per funcionaris

interins, DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 115 i 116.
RGE núm. 3607/11, relativa a Fons de Cooperació Local,

DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 116 i 117.

RGE núm. 3608/11, relativa a oficines a les víctimes del
delicte, DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 77 i 78.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2395/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a noves unitats judicials en l'àmbit de la jurisdicció social, DS
núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 49.

RGE núm. 3584/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei d’emergències als aeroports de les Illes Balears, DS
núm. 7 (9 de novembre), pàg. 87-88.

RGE núm. 3844/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs de competències a justícia i construcció de
diferents edificis judicials a les Illes Balears, DS núm. 7 (9 de
novembre), pàg. 89-90 i 92.

RGE núm. 3982/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística, DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 92-
93 i 94.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1907/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre la
intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol del
2011 als carrers de Palma, DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 50.

Escrit RGE núm. 2920/11, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del delegat del Govern a les Illes Balears,
per tal d'informar sobre els incidents succeïts el passat mes
d'agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats
posteriors, DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 51-52.

Compareixences
RGE núm. 1926/11 i 1940/11, del conseller de Presidència

sobre les línies d’actuació en matèria d’assumptes institucionals
i les directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític
del Govern, DS núm. 2 (21 de setembre), pàg. 10-11 i 16-17.

RGE núm. 1918/11 i 1942/11, del conseller
d’Administracions Públiques sobre les línies d’actuació en
matèria d’administracions públiques i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 3 (28 de setembre), pàg. 31-33 i 38-40.

D’altres
Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes

Balears de 2010, DS núm. 5 (19 d’octubre), pàg. 59-60 i 63.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari
Popular)

SolAlicituds de compareixença
Escrit RGE núm. 2920/11, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual se solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del delegat del Govern a les Illes Balears,
per tal d'informar sobre els incidents succeïts el passat mes
d'agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats
posteriors, DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 51.
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JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2395/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a noves unitats judicials en l'àmbit de la jurisdicció social, DS
núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 48 i 49.

RGE núm. 3844/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs de competències a justícia i construcció de
diferents edificis judicials a les Illes Balears, DS núm. 7 (9 de
novembre), pàg. 90-92.

Compareixences
RGE núm. 1926/11 i 1940/11, del conseller de Presidència

sobre les línies d’actuació en matèria d’assumptes institucionals
i les directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític
del Govern, DS núm. 2 (21 de setembre), pàg. 12-14 i 17.

D’altres
Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes

Balears de 2010, DS núm. 5 (19 d’octubre), pàg. 61-62 i 64.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL JOSÉ (Grup
Parlamentari Popular)

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1907/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre la
intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol del
2011 als carrers de Palma, DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 50.

MARTÍ I LLUFRIU, MANEL (Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca)

Preguntes 
RGE núm. 3062/11, relativa a problema de freqüències al

transport aeri, DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 70-71 i 72.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1934/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a transferència de titularitat,
finançament i gestió de l'illa de Llatzaret de Menorca, DS núm.
7 (26 d’octubre), pàg. 78-79 i 80-81.

RGE núm. 2350/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programació infantil en anglès a IB3, DS núm. 4 (5
d’octubre), pàg. 47 i 48.

RGE núm. 2395/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves unitats judicials en l'àmbit de la jurisdicció social, DS
núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 49.

RGE núm. 3584/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei d’emergències als aeroports de les Illes Balears, DS
núm. 7 (9 de novembre), pàg. 88-89.

RGE núm. 3844/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs de competències a justícia i construcció de
diferents edificis judicials a les Illes Balears, DS núm. 7 (9 de
novembre), pàg. 90.

RGE núm. 3982/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística, DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 94.

DS núm. 4179/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fons de Cooperació Municipal, DS núm. 8 (23 de novembre),
pàg. 100.

DS núm. 4180/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presó ubicada al terme municipal de Maó, DS núm. 8 (23 de
novembre), pàg. 103-104.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1907/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el
president del Parlament recapti la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre la
intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol del
2011 als carrers de Palma, DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 50.

Escrit RGE núm. 2920/11, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del delegat del Govern a les Illes Balears,
per tal d'informar sobre els incidents succeïts el passat mes
d'agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats
posteriors, DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 52.

Compareixences
RGE núm. 1926/11 i 1940/11, del conseller de Presidència

sobre les línies d’actuació en matèria d’assumptes institucionals
i les directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític
del Govern, DS núm. 2 (21 de setembre), pàg. 11-12 i 16-18.

RGE núm. 1918/11 i 1942/11, del conseller
d’Administracions Públiques sobre les línies d’actuació en
matèria d’administracions públiques i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 3 (28 de setembre), pàg. 33-34 i 40.

D’altres
Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes

Balears de 2010, DS núm. 5 (19 d’octubre), pàg. 60-61.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1934/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a transferència de titularitat,
finançament i gestió de l'illa de Llatzaret de Menorca, DS núm.
7 (26 d’octubre), pàg. 79.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex any  2011 5

 

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3584/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei d’emergències als aeroports de les Illes Balears, DS
núm. 7 (9 de novembre), pàg. 86-87 i 89.

RGE núm. 3982/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística, DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 93-
94.

Compareixences
RGE núm. 1918/11 i 1942/11, del conseller

d’Administracions Públiques sobre les línies d’actuació en
matèria d’administracions públiques i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 3 (28 de setembre), pàg. 34-36 i 40-41.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1934/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a transferència de titularitat,
finançament i gestió de l'illa de Llatzaret de Menorca, DS núm.
7 (26 d’octubre), pàg. 79-80.

DS núm. 4179/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fons de Cooperació Municipal, DS núm. 8 (23 de novembre),
pàg. 98-99 i 100-101.

DS núm. 4180/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presó ubicada al terme municipal de Maó, DS núm. 8 (23 de
novembre), pàg. 101-102 i 104.

VALLÉS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2350/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a programació infantil en anglès a IB3, DS núm. 4 (5
d’octubre), pàg. 47.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
DS núm. 4179/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Fons de Cooperació Municipal, DS núm. 8 (23 de novembre),
pàg. 98-99 i 100-101.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
JOSÉ SIMÓN GORNÉS I HACHERO

Preguntes
RGE núm. 3268/11, relativa a modificació de l’estructura

del GEIBSAU, DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 110 i 111.
RGE núm. 3269/11, relativa a nous jutjats a Manacor, DS

núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 74 i 75.
RGE núm. 3273/11, relativa a competències en matèria de

justícia, DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 72 i 73.
RGE núm. 3274/11, relativa a nous jutjats a Eivissa, DS

núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 75-76 i 77.
RGE núm. 3275/11, relativa a centre d’emergències 112 a

Eivissa, DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 112 i 113.
RGE núm. 3602/11, relativa a policia turística, DS núm. 9

(30 de novembre), pàg. 114 i 115.
RGE núm. 3603/11, relativa a estalvi per funcionaris

interins, DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 115 i 116.
RGE núm. 3607/11, relativa a Fons de Cooperació Local,

DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 117 i 118.
RGE núm. 3608/11, relativa a oficines a les víctimes del

delicte, DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 77 i 78.

Compareixences
RGE núm. 1918/11 i 1942/11, sobre les línies d’actuació en

matèria d’administracions públiques i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 3 (28 de setembre), pàg. 26-31, 36-38 i 41-42.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Compareixences
RGE núm. 1926/11 i 1940/11, sobre les línies d’actuació en

matèria d’assumptes institucionals i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 2 (21 de setembre), pàg. 6-9, 14-16 i 18-20.

CONSELLER DE TURISME I ESPORTS, CARLOS
DELGADO I TRUYOLS

Preguntes 
RGE núm. 3062/11, relativa a problema de freqüències al

transport aeri, DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 71 i 72.
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D’ALTRES

FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS, BARTOMEU BARCELÓ I OLIVER

Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de 2010, DS núm. 5 (19 d’octubre), pàg. 58-59, 60, 61,
62-63 i 64.

TEMÀTIC

- A -

Aeroports (vegeu Serveis d’emergència als —)

- C -

Centre d’emergències 112
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 111.

Competències de justícia
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 72.
 DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 89.

Conselleria 
d’Administracions Públiques
DS núm. 3 (28 de setembre), pàg. 26.
de Presidència
DS núm. 2 (21 de setembre), pàg. 6.

- D -

Delegat del Govern
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 49 i 50.

- E -

Edificis judicials
 DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 89.

Estalvi per funcionaris interins
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 115.

- F -

Fiscalia de la comunitat
DS núm. 5 (19 d’octubre), pàg. 58.

Fons de Cooperació 
Local
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 116.
Municipal
DS núm. 8 (23 de novembre), pàg. 98.

Funcionaris interins (vegeu Estalvi per —)

- G -

GEIBSAU
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 110.

- I -

IB3
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 46.

Intervenció policial
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 49.

- J -

Justícia (vegeu Competències de —)

Jutjats 
a Eivissa
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 75.
a Manacor
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 74.

- L -

Llatzaret de Menorca
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 78.

- O -

Oficines d’ajuda a víctimes del delicte
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 77.

- P -

Policia turística
 DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 92.
DS núm. 9 (30 de novembre), pàg. 113.

Presó de Maó
DS núm. 8 (23 de novembre), pàg. 101.

Programació infantil en anglès
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 46.
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- S -

Servei d’emergències als aeroports
 DS núm. 7 (9 de novembre), pàg. 86.

Son Gotleu
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 50.

- T -

Transport aeri
DS núm. 7 (26 d’octubre), pàg. 70.

- U -

Unitats judicials
DS núm. 4 (5 d’octubre), pàg. 48.

- V -

Víctimes del delicte (vegeu Oficines d’ajuda a —)

112 (vegeu Centre d’emergències —)
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