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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma de Mallorca.
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 346-352.

Del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 27 (27 de juny), pàg. 450-458.

Del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen
la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social, i el seu funcionament.
DS núm. 38 (17 de desembre), pàg. 630-646.

PREGUNTES

RGE núm. 5836/11, relativa a supressió de l’opció de català
al multiplex de la TDT.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 167-168.

RGE núm. 173/12, relativa a factures de tertulians i
colAlaboradors a IB3.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 168-169.

RGE núm. 66/12, relativa a reorganització de la policia
turística.
DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 174-176.

RGE núm. 459/12, relativa a oficines d'atenció a les
víctimes del delicte.
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 226-228.

RGE núm. 765/12, relativa a alAlegacions a la Llei de funció
pública.
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 228-230.

RGE núm. 770/12, relativa a reunió amb el ministre de
Justícia.
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 230-233.

RGE núm. 771/12, relativa a acord d'impuls del Pacte
Local.
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 233-235.

RGE núm. 772/12, relativa a nous jutjats d'Eivissa.
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 235-236.

RGE núm. 4053/11, relativa a delegació del Govern de les
Illes Balears al viatge a BrusselAles.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 314-317.

RGE núm. 5013/11, relativa a suport a la premsa local.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 317-320.

RGE núm. 5021/11, relativa a política regional europea.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 320-323.

RGE núm. 69/12, relativa a subministrament de vestuari i
calçat.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 323-325.

RGE núm. 763/12, relativa a delegació territorial del
Govern de les Illes Balears a Formentera.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 325-327.

RGE núm. 1266/12, relativa a immigrants als serveis de
salut públics.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 327-330.

RGE núm. 1267/12, relativa a Delegació del Govern a
Formentera.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 330-331.

RGE núm. 948/12, relativa a valoració sociolingüística.
DS núm. 22 (16 de maig), pàg. 366-369.

RGE núm. 949/12, relativa a igualtat de llengües. 
DS núm. 22 (16 de maig), pàg. 369-371.

RGE núm. 950/12, relativa a llengua dels expedients
administratius.
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 402-404.

RGE núm. 951/12, relativa a modificació de la Llei de
funció pública.
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 404-407.

RGE núm. 952/12, relativa a criteris toponímics.
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 407-409.

RGE núm. 1216/12, relativa a funcionaris de l'Estat
espanyol.
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 410-411.

RGE núm. 1217/12, relativa a captació de talent.
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 418-421.

RGE núm. 1595/12, relativa a Llei de coordinació de
policies locals.
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 421-423.

RGE núm. 1820/12, relativa a protocol entre la FELIB i el
Govern.
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 423-425.

RGE núm. 3605/11, relativa a Llei de la bona administració
i del bon govern (V).
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 494-496.
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RGE núm. 3606/11, relativa a Llei de la bona administració
i del bon govern (III).
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 497-498.

RGE núm. 3610/11 i 3611/11, relatives a Llei de la bona
administració i del bon govern (I i II).
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 498-500.

RGE núm. 2045/12, relativa a aplicació de la Llei 4/2011.
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 500-502.

RGE núm. 2047/12, relativa a funcionaris interins.
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 502-505.

RGE núm. 2048/12 i 2049/12, relatives a situació de serveis
especials (I i II).
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 505-508.

RGE núm. 2443/12, relativa a oficina avaluadora pública.
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 508-510.

RGE núm. 2044/12, relativa a central de contractació de
l’Administració de la CAIB.
DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg. 522-524.

RGE núm. 2444/12, relativa a canviar els topònims de les
nostres illes a una forma castellana.
DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg. 525-528.

RGE núm. 3398/12, relativa a cursos de l’EBAP.
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 567-568.

RGE núm. 6756/12, relativa a requisits del català als
ajuntaments.
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 568-571.

RGE núm. 6757/12, relativa a Maó.
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 571-574.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1649/11, relativa a revisió i actualització del
finançament dels consells insulars.
DS núm. 10 (8 de febrer), pàg. 122-126.

RGE núm. 1935/11, relativa a pacte de l’euro i mesures
institucionals per a una democràcia de qualitat.
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 294-299.

RGE núm. 2348/11, relativa a manteniment de l’exigència
de coneixements de llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública en l’administració de
les Illes Balears.
DS núm. 10 (8 de febrer), pàg. 126-132.

RGE núm. 3435/11, relativa a projecte de llei de funció
pública.
DS núm. 10 (8 de febrer), pàg. 132-136.

RGE núm. 4612/11, relativa a delegació territorial del
Govern de les Illes Balears a Formentera.
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 142-146.

RGE núm. 4960/11, relativa a modificació de la Constitució
per facilitar mecanismes de democràcia directa.
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 352-358.

RGE núm. 154/12, relativa a eliminació de les oficines
d’atenció a les víctimes.
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 358-362.

RGE núm. 165/12, relativa a reconstrucció dels marges de
la Serra de Tramuntana.
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 146-149.

RGE núm. 242/12, relativa a relació del Govern amb les
entitats i associacions balears no residents a Mallorca.
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 194-197.

RGE núm. 364/12, relativa a inversions estatutàries.
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 197-201.

RGE núm. 461/12, relativa a descentralització i cogestió
aeroportuària.
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 201-204.

RGE núm. 903/12, relativa a suport al clústers.
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 210-212.

RGE núm. 945/12, relativa a retirada de l’avantprojecte de
llei de modificació de la Llei de funció pública.
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 212-217.

RGE núm. 1188/12, relativa a traspàs complet en promoció
turística.
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 217-222.

RGE núm. 1227/12, relativa a compliment de la Llei d’IB3
i suport al sector audiovisual.
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 299-303.

RGE núm. 1452/12, relativa a cooperació transfronterera.
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 303-308.

RGE núm. 2947/11, relativa a dret de manifestació i les
llibertats civils. 
DS núm. 23 (23 de maig), pàg. 394-398.

RGE núm. 155/12, relativa a Fons de cooperació local.
DS núm. 23 (23 de maig), pàg. 386-389.

RGE núm. 292/12, relativa a retirada de l'avantprojecte de
llei de modificació de la Llei de funció pública de l'any
2007. 
DS núm. 23 (23 de maig), pàg. 389-394.

RGE núm. 3237/12, relativa a nous jutjats a les Illes.
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 411-415.



4 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex any 2012 

 

RGE núm. 3554/12, relativa a rebuig de la decisió del
Govern argentí d’expropiar el 51% d’YPF.
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 425-429.

RGE núm. 3238/12, relativa a abús dels decrets llei.
DS núm. 28 (12 de setembre), pàg. 462-466.

RGE núm. 3413/12, relativa a supressió del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
DS núm. 28 (12 de setembre), pàg. 466-471.

RGE núm. 3744/12, relativa a retirada del Pla de mesures
d’estalvi.
DS núm. 28 (12 de setembre), pàg. 471-476.

RGE núm. 4269/12, relativa a infraestructures mínimes en
sanitat i educació a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 483-487.

RGE núm. 5441/12, relativa a servei de traducció judicial
a les Illes Balears.
DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 487-489.

RGE núm. 5945/12, relativa a ús per part del Govern
balear de les noves tecnologies per a l’estalvi en els
desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 31 (3 d’octubre), pàg. 514-519.

RGE núm. 6494/12, relativa a desplaçaments de l’Audiència
Provincial a les illes menors.
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 574-577.

RGE núm. 6495/12, relativa a partits judicials de Maó i
Ciutadella (Menorca) en el nou mapa judicial.
DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 586-588.

RGE núm. 6766/12, relativa a requisit del coneixement del
català a l'àmbit municipal.
DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 589-592.

RGE núm. 6767/12, relativa a revisió de la RLT.
DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 586-588.

RGE núm. 6769/12, relativa a insularitat sanitària.
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 614-618.

RGE núm. 7060/12, relativa a reantenització de la TDT.
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 618-621.

RGE núm. 7062/12, relativa a compareixença urgent del
president de les Illes Balears en cas que es produeixi el
rescat econòmic de la CAIB.
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 621-625.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1923/12, del conseller de Presidència sobre la
reorganització del sector públic instrumental i RGE núm.
2493/12, del conseller de Presidència sobre la primera fase
del projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la CA que contempla l’acomiadament de
400 treballadors, aprovat pel Consell de Govern de dia 30
de març.
DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 6733/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el nou model de
finançament definitiu dels consells insulars.
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 566-567.

RGE núm. 4250/12 i 4258/12, del delegat del Govern de les
Illes Balears sobre els dispositius dels cossos i forces de
seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i, en
general, a tota Mallorca, amb motiu de les diverses
mobilitzacions ciutadanes de protesta i sobre les mesures
policials en els pobles de Mallorca.
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 577-580.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1927/11, del conseller de Presidència sobre les
línies d’actuació en el model audiovisual.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 154-167.

RGE núm. 293/12, del conseller d'Administracions
Públiques sobre la modificació de la Llei de funció pública.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 176-188.

RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin
defensar la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció  de govern: Sr. Joaquín García
Martínez, director de l'Oficina de Control Pressupostari;
Sra. Manuela Messeguer Barrios, directora gerent de
l'Institut Balear de la Dona; Sr. José Ramón Orta Rotger,
director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, i Sr.
Jorge Campos Asensi, director de la Fundació Balears
Sostenible.
DS núm. 17 (28 de març), pàg. 242-290.

RGE núm. 781/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre la política de formació de l’EBAP.
DS núm. 20 (25 d’abril), pàg. 334-341.

RGE núm. 4907/11, del conseller d'Administracions
Públiques sobre el Pla de reducció de càrregues. 
DS núm. 22 (16 de maig), pàg. 371-380.

RGE núm. 3619/12, del conseller de Presidència sobre el Ple
per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures
d’estalvi 2012 (XVII).
DS núm. 26 (13 de juny), pàg. 434-447.
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RGE núm. 3617/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears; mesures d’estalvi (XV).
DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg. 528-540.

RGE núm. 2822/12, del delegat del Govern de les Illes
Balears a l’illa de Formentera, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de
govern.
DS núm. 33 (17 d’octubre), pàg. 546-561.

RGE núm. 3757/12 i 6733/12, del conseller
d’Administracions Públiques i del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el
finançament dels consells insulars.
DS núm. 36 (21 de novembre), pàg. 598-609.

ESCRITS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

RGE núm. 5941/11, de l'informe 66/2011, de fiscalització de
la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de
dia 22 de maig del 2011.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 188.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILÓ I BENNÀSSAR, LOURDES (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se

suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
del Consell Econòmic i Social, i el seu funcionament, DS núm.
38 (17 de desembre), pàg.638-640 i 643-644.

Preguntes
RGE núm. 3605/11, relativa a Llei de la bona administració

i del bon govern (V), DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 494-
495 i 496.

GE núm. 3606/11, relativa a Llei de la bona administració
i del bon govern (III), DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 497.

RGE núm. 3610/11 i 3611/11, relatives a Llei de la bona
administració i del bon govern (I i II), DS núm. 30 (26 de
setembre), pàg. 498-499 i 500.

RGE núm. 2045/12, relativa a aplicació de la Llei 4/2011,
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 500-501 i 502.

RGE núm. 2047/12, relativa a funcionaris interins, DS núm.
30 (26 de setembre), pàg. 502-503 i 504-505.

RGE núm. 2048/12 i 2049/12, relatives a situació de serveis
especials (I i II), DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 505-507.

RGE núm. 2443/12, relativa a oficina avaluadora pública,
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 508 i 509.

RGE núm. 2044/12, relativa a central de contractació de
l’Administració de la CAIB, DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg.
522-523 i 524.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3435/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte de llei de funció pública, DS núm. 10 (8 de
febrer), pàg. 132-133 i 135-136.

RGE núm. 4960/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per
facilitar mecanismes de democràcia directa, DS núm. 21 (9 de
maig), pàg. 354-355 i 358.

RGE núm. 903/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al clústers, DS núm. 15 (14 de març), pàg.
210-211 i 212.

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 245-247 i
251-252.

RGE núm. 781/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre la política de formació de l’EBAP, DS núm. 20
(25 d’abril), pàg. 339 i 341.

RGE núm. 4907/11, del conseller d'Administracions
Públiques sobre el Pla de reducció de càrregues, DS núm. 22
(16 de maig), pàg. 374-375 i 378-379.

RGE núm. 3619/12, del conseller de Presidència sobre el
Ple per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures
d’estalvi 2012 (XVII), DS núm. 26 (13 de juny), pàg. 436-437
i 443.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Preguntes
RGE núm. 4053/11, relativa a delegació del Govern de les

Illes Balears al viatge a BrusselAles, DS núm. 17 (18 d'abril),
pàg. 314 i 315-316.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se

suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
del Consell Econòmic i Social, i el seu funcionament, DS núm.
38 (17 de desembre), pàg. 633-634, 636-637 i 638.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3413/12, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic
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i Social de les Illes Balears, DS núm. 28 (12 de setembre), pàg.
468-469.

BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 260-261 i
264-265.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1935/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a pacte de l’euro i mesures
institucionals per a una democràcia de qualitat, DS núm. 18 (4
d’abril), pàg. 295-296 i 298.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 2444/12, relativa a canviar els topònims de les

nostres illes a una forma castellana, DS núm. 32 (10 d’octubre),
pàg. 525-526 i 527-528.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2348/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment de l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública en l’administració de les Illes Balears, DS núm.
10 (8 de febrer), pàg. 126-128 i 131-132.

RGE núm. 945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a retirada de l’avantprojecte de llei
de modificació de la Llei de funció pública, DS núm. 15 (14 de
març), pàg. 213-215, 216 i 217.

RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d’IB3 i suport al sector
audiovisual, DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 299-300 i 302-303.

Compareixences
RGE núm. 1927/11, del conseller de Presidència sobre les

línies d’actuació en el model audiovisual, DS núm. 12 (22 de
febrer), pàg. 156-168 i 159-161.

RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació

Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 268-270 i
275.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1452/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cooperació transfronterera, DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 305-
306.

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 280-282 i
286-287.

BOSCH I ACARRETA, LOURDES (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a traspàs complet en promoció turística, DS núm. 15
(14 de març), pàg. 220-221.

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 283-284 i
288.

CARBONERO I MALBERTI, JAUME (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 347, 350, 351 i 352.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de

la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 27 (27 de
juny), pàg. 450-452 i 455-456.
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Preguntes
RGE núm. 459/12, relativa a oficines d'atenció a les

víctimes del delicte, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 226 i 227-
228.

RGE núm. 765/12, relativa a alAlegacions a la Llei de funció
pública, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 228-229 i 230.

RGE núm. 770/12, relativa a reunió amb el ministre de
Justícia, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 230-231 i 232.

RGE núm. 771/12, relativa a acord d'impuls del Pacte
Local, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 233 i 234.

RGE núm. 772/12, relativa a nous jutjats d'Eivissa, DS
núm. 16 (21 de març),pàg. 235.

RGE núm. 763/12, relativa a delegació territorial del Govern
de les Illes Balears a Formentera, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg.
325 i 326-327.

RGE núm. 1266/12, relativa a immigrants als serveis de
salut públics, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 327-328 i 329.

RGE núm. 1267/12, relativa a Delegació del Govern a
Formentera, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 330.

RGE núm. 1595/12, relativa a Llei de coordinació de
policies locals, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 421 i 422-423.

RGE núm. 1820/12, relativa a protocol entre la FELIB i el
Govern, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 423-424 i 425.

RGE núm. 3398/12, relativa a cursos de l’EBAP, DS núm.
34 (24 d’octubre), pàg. 567 i 568.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4612/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 142-143 i 145-
146.

RGE núm. 461/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a descentralització i cogestió
aeroportuària, DS núm. 14 (7 de març), pàg. 203.

RGE núm. 2947/11, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a dret de manifestació i les
llibertats civils, DS núm. 23 (23 de maig), pàg. 396-397.

RGE núm. 155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de cooperació local, DS núm. 23 (23 de maig),
pàg. 386 i 388. 

RGE núm. 292/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de
la Llei de funció pública de l'any 2007, DS núm. 23 (23 de
maig), pàg. 389-390 i 393-394.

RGE núm. 3237/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a les Illes, DS núm. 24 (30 de maig), pàg.
411-412, 414 i 415.

RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abús dels decrets llei, DS núm. 28 (12 de setembre),
pàg. 462-463 i 465-466.

RGE núm. 3744/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Pla de mesures d’estalvi, DS núm. 28 (12
de setembre), pàg. 471-472 i 475-476.

RGE núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de traducció judicial a les Illes Balears, DS núm. 29
(19 de setembre), pàg. 487-488.

RGE núm. 6494/12, del Grup parlamentari Popular, relativa
a desplaçaments de l’Audiència Provincial a les illes menors,
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 576-577.

RGE núm. 6766/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a requisit del coneixement del
català a l'àmbit municipal, DS núm. 35 (7 de novembre), pàg.
590.

RGE núm. 6767/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a revisió de la RLT, DS núm. 35 (7
de novembre), pàg. 593.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1923/12, del conseller de Presidència sobre la

reorganització del sector públic instrumental i RGE núm.
2493/12, del conseller de Presidència sobre la primera fase del
projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la CA que contempla l’acomiadament de 400
treballadors, aprovat pel Consell de Govern de dia 30 de març,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, DS
núm. 29 (19 de setembre), pàg. 482.

RGE núm. 6733/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el nou model de
finançament definitiu dels consells insulars, DS núm. 34 (24
d’octubre), pàg. 566.

RGE núm. 4250/12 i 4258/12, del delegat del Govern de les
Illes Balears sobre els dispositius dels cossos i forces de
seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i, en
general, a tota Mallorca, amb motiu de les diverses
mobilitzacions ciutadanes de protesta i sobre les mesures
policials en els pobles de Mallorca, DS núm. 34 (24 d’octubre),
pàg. 578-579.

Compareixences
RGE núm. 293/12, del conseller d’Administracions

Públiques, sobre la modificació de la Llei de funció pública,
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 179-180 i 185-186.

RGE núm. 781/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre la política de formació de l’EBAP, DS núm. 20
(25 d’abril), pàg. 336-338 i 340.

RGE núm. 3617/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears; mesures d’estalvi (XV), DS núm. 32 (10 d’octubre),
pàg. 530-532 i 536-537.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5941/11, de l'informe 66/2011, de fiscalització

de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de
dia 22 de maig del 2011, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 188.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3554/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig de la decisió del Govern argentí d’expropiar el 51%
d’YPF, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 426-427 i 429.
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FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 348-349, 350-351
i 352.

FONT I AGUILÓ, MARGALIDA (diputada no adscrita)

Qüestió d’ordre
En relació amb la compareixença RGE núm. 2822/12, del

delegat del Govern de les Illes Balears a l’illa de Formentera,
per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l’acció de govern, DS núm. 33 (17 d’octubre),
pàg. 554.

AlAlusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 6769/12,

del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a insularitat sanitària, DS núm. 37 (28 de novembre),
pàg. 618.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1649/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a revisió i actualització del
finançament dels consells insulars, DS núm. 10 (8 de febrer),
pàg. 124-125.

RGE núm. 4612/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 144-145.

RGE núm. 4960/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per
facilitar mecanismes de democràcia directa, DS núm. 21 (9 de
maig), pàg. 355-357.

RGE núm. 364/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a inversions estatutàries, DS núm.
14 (7 de març), pàg. 199-200.

RGE núm. 1935/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a pacte de l’euro i mesures
institucionals per a una democràcia de qualitat, DS núm. 18 (4
d’abril), pàg. 296-298.

RGE núm. 2947/11, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a dret de manifestació i les
llibertats civils, DS núm. 23 (23 de maig), pàg. 395-396.

RGE núm. 3237/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a les Illes, DS núm. 24 (30 de maig), pàg.
412-414 i 415.

RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abús dels decrets llei, DS núm. 28 (12 de setembre),
pàg. 464-465.

RGE núm. 3413/12, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, DS núm. 28 (12 de setembre), pàg.
469-470.

RGE núm. 4269/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures mínimes en sanitat i educació a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 485, 486 i 487.

RGE núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de traducció judicial a les Illes Balears, DS núm. 29
(19 de setembre), pàg. 487 i 488.

RGE núm. 6494/12, del Grup parlamentari Popular, relativa
a desplaçaments de l’Audiència Provincial a les illes menors,
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 574-575 i 577.

RGE núm. 6495/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a partits judicials de Maó i Ciutadella (Menorca) en el nou
mapa judicial, DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 586 i 588.

RGE núm. 7060/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reantenització de la TDT, DS núm. 37 (28 de
novembre), pàg. 619-620 i 621.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1923/12, del conseller de Presidència sobre la

reorganització del sector públic instrumental i RGE núm.
2493/12, del conseller de Presidència sobre la primera fase del
projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la CA que contempla l’acomiadament de 400
treballadors, aprovat pel Consell de Govern de dia 30 de març,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, DS
núm. 29 (19 de setembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 4250/12 i 4258/12, del delegat del Govern de les
Illes Balears sobre els dispositius dels cossos i forces de
seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i, en
general, a tota Mallorca, amb motiu de les diverses
mobilitzacions ciutadanes de protesta i sobre les mesures
policials en els pobles de Mallorca, DS núm. 34 (24 d’octubre),
pàg. 579-580.

Compareixences
RGE núm. 2822/12, del delegat del Govern de les Illes

Balears a l’illa de Formentera, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de
govern, DS núm. 33 (17 d’octubre), pàg. 552-554 i 559-560.

RGE núm. 3757/12 i 6733/12, del conseller
d’Administracions Públiques i del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el finançament dels
consells insulars, DS núm. 36 (21 de novembre), pàg. 604-605
i 608.

Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5941/11, de l'informe 66/2011, de fiscalització

de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de
dia 22 de maig del 2011, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 188.

MAICAS I SOCIAS, LLUÍS (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 165/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconstrucció dels marges de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 146-147 i 149.
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MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 2822/12, del delegat del Govern de les Illes

Balears a l’illa de Formentera, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de
govern, DS núm. 33 (17 d’octubre), pàg. 549-551 i 557-558.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 165/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconstrucció dels marges de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 147-148.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 347-348.

Del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 27 (27 de
juny), pàg. 450 i 454-455.

Del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se
suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
del Consell Econòmic i Social, i el seu funcionament, DS núm.
38 (17 de desembre), pàg. 631-632, 635-636, 640-641 i 644-
645.

Preguntes
RGE núm. 5836/11, relativa a supressió de l’opció de català

al multiplex de la TDT, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 167 i
168.

RGE núm. 173/12, relativa a factures de tertulians i
colAlaboradors a IB3, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 168 i
169.

RGE núm. 66/12, relativa a reorganització de la policia
turística, DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 174 i 175.

RGE núm. 5013/11, relativa a suport a la premsa local, DS
núm. 17 (18 d'abril), pàg. 317-318 i 319.

RGE núm. 5021/11, relativa a política regional europea, DS
núm. 17 (18 d'abril), pàg. 320-321 i 322.

RGE núm. 69/12, relativa a subministrament de vestuari i
calçat, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 323 i 324.

RGE núm. 948/12, relativa a valoració sociolingüística, DS
núm. 22 (16 de maig), pàg. 366-367 i 368.

RGE núm. 949/12, relativa a igualtat de llengües, DS núm.
22 (16 de maig), pàg. 369-370 i 371.

RGE núm. 950/12, relativa a llengua dels expedients
administratius, DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 402-403 i 404.

RGE núm. 951/12, relativa a modificació de la Llei de
funció pública, DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 404-405 i 406.

RGE núm. 952/12, relativa a criteris toponímics, DS núm.
24 (30 de maig), pàg. 407-408 i 409.

RGE núm. 1216/12, relativa a funcionaris de l'Estat
espanyol, DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 410 i 411.

RGE núm. 1217/12, relativa a captació de talent, DS núm.
25 (6 de juny), pàg. 418 i 419-420.

RGE núm. 6756/12, relativa a requisits del català als
ajuntaments, DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 569 i 570-571.

RGE núm. 6757/12, relativa a Maó, DS núm. 34 (24
d’octubre), pàg. 571-573 i 574.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1649/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a revisió i actualització del
finançament dels consells insulars, DS núm. 10 (8 de febrer),
pàg. 122-123 i 125.

RGE núm. 2348/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública en l’administració de les Illes Balears, DS núm.
10 (8 de febrer), pàg. 128-129.

RGE núm. 3435/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de llei de funció pública, DS núm. 10 (8 de
febrer), pàg. 133-134.

RGE núm. 4612/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 143-144.

RGE núm. 4960/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per
facilitar mecanismes de democràcia directa, DS núm. 21 (9 de
maig), pàg. 352-354 i 357-358.

RGE núm. 154/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació de les oficines d’atenció a les víctimes, DS
núm. 21 (9 de maig), pàg. 359-360.

RGE núm. 165/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconstrucció dels marges de la Serra de Tramuntana,
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 147.

RGE núm. 242/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a relació del Govern amb les
entitats i associacions balears no residents a Mallorca, DS núm.
14 (7 de març), pàg. 194 i 196-197.

RGE núm. 364/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a inversions estatutàries, DS núm.
14 (7 de març), pàg. 197-198 i 200-201.

RGE núm. 461/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a descentralització i cogestió
aeroportuària, DS núm. 14 (7 de març), pàg. 201-202 i 204.

RGE núm. 903/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al clústers, DS núm. 15 (14 de març), pàg. 211.

RGE núm. 945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a retirada de l’avantprojecte de llei
de modificació de la Llei de funció pública, DS núm. 15 (14 de
març), pàg. 212-213 i 216-217.

RGE núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs complet en promoció turística, DS núm. 15
(14 de març), pàg. 218-220.

RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d’IB3 i suport al sector
audiovisual, DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 300-301.

RGE núm. 1452/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cooperació transfronterera, DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 304-
305.

RGE núm. 1935/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a pacte de l’euro i mesures
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institucionals per a una democràcia de qualitat, DS núm. 18 (4
d’abril), pàg. 294-295 i 298.

RGE núm. 2947/11, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a dret de manifestació i les
llibertats civils, DS núm. 23 (23 de maig), pàg. 394-395 i
397-398.

RGE núm. 155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de cooperació local, DS núm. 23 (23 de maig),
pàg. 386-387. 

RGE núm. 292/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de
la Llei de funció pública de l'any 2007, DS núm. 23 (23 de
maig), pàg. 390-391.

RGE núm. 3237/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a les Illes, DS núm. 24 (30 de maig), pàg.
412.

RGE núm. 3554/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de la decisió del Govern argentí d’expropiar el 51%
d’YPF, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 428.

RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abús dels decrets llei, DS núm. 28 (12 de setembre),
pàg. 463-464.

RGE núm. 3413/12, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, DS núm. 28 (12 de setembre), pàg.
467-468 i 470-471.

RGE núm. 3744/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Pla de mesures d’estalvi, DS núm. 28 (12
de setembre), pàg. 472-474.

RGE núm. 4269/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures mínimes en sanitat i educació a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 484.

RGE núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de traducció judicial a les Illes Balears, DS núm. 29
(19 de setembre), pàg. 488.

RGE núm. 5945/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ús per part del Govern balear de les noves tecnologies per a
l’estalvi en els desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 31 (3 d’octubre), pàg. 515-516.

RGE núm. 6494/12, del Grup parlamentari Popular, relativa
a desplaçaments de l’Audiència Provincial a les illes menors,
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 575-576.

RGE núm. 6495/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a partits judicials de Maó i Ciutadella (Menorca) en el nou
mapa judicial, DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 587-588.

RGE núm. 6766/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a requisit del coneixement del
català a l'àmbit municipal, DS núm. 35 (7 de novembre), pàg.
589-590 i 591-592.

RGE núm. 6767/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a revisió de la RLT, DS núm. 35 (7
de novembre), pàg. 592-593 i 594-595.

RGE núm. 6769/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a insularitat sanitària, DS núm. 37
(28 de novembre), pàg. 614-615 i 617-618.

RGE núm. 7060/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reantenització de la TDT, DS núm. 37 (28 de
novembre), pàg. 619.

RGE núm. 7062/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compareixença urgent del president de les Illes
Balears en cas que es produeixi el rescat econòmic de la CAIB,
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 622-623.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1923/12, del conseller de Presidència sobre la

reorganització del sector públic instrumental i RGE núm.
2493/12, del conseller de Presidència sobre la primera fase del
projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la CA que contempla l’acomiadament de 400
treballadors, aprovat pel Consell de Govern de dia 30 de març,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, DS
núm. 29 (19 de setembre), pàg. 482.

RGE núm. 6733/12, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el nou model de
finançament definitiu dels consells insulars, DS núm. 34 (24
d’octubre), pàg. 566.

RGE núm. 4250/12 i 4258/12, del delegat del Govern de les
Illes Balears sobre els dispositius dels cossos i forces de
seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i, en
general, a tota Mallorca, amb motiu de les diverses
mobilitzacions ciutadanes de protesta i sobre les mesures
policials en els pobles de Mallorca, DS núm. 34 (24 d’octubre),
pàg. 578.

Compareixences
RGE núm. 1927/11, del conseller de Presidència sobre les

línies d’actuació en el model audiovisual, DS núm. 12 (22 de
febrer), pàg. 162-163 i 164-165.

RGE núm. 293/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre la modificació de la Llei de funció pública, DS
núm. 12 (22 de febrer), pàg. 180-182 i 186.

RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 247-248,
252-253, 270, 275-276, 282-283 i 287-288.

RGE núm. 781/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre la política de formació de l’EBAP, DS núm. 20
(25 d’abril), pàg. 338-339 i 341.

RGE núm. 4907/11, del conseller d'Administracions
Públiques sobre el Pla de reducció de càrregues, DS núm. 22
(16 de maig), pàg. 375-376 i 379.

RGE núm. 3619/12, del conseller de Presidència sobre el
Ple per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures
d’estalvi 2012 (XVII), DS núm. 26 (13 de juny), pàg. 437-439
i 443-444.

RGE núm. 3617/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears; mesures d’estalvi (XV), DS núm. 32 (10 d’octubre),
pàg. 532-533 i 537-538.

RGE núm. 2822/12, del delegat del Govern de les Illes
Balears a l’illa de Formentera, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de
govern, DS núm. 33 (17 d’octubre), pàg. 551-552 i 558-559.

RGE núm. 3757/12 i 6733/12, del conseller
d’Administracions Públiques i del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el finançament dels
consells insulars, DS núm. 36 (21 de novembre), pàg. 602-604
i 607-608.
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Escrits de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 5941/11, de l'informe 66/2011, de fiscalització

de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de
dia 22 de maig del 2011, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 188.

MERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3435/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte de llei de funció pública, DS núm. 10 (8 de
febrer), pàg. 134-135.

RGE núm. 154/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació de les oficines d’atenció a les víctimes, DS
núm. 21 (9 de maig), pàg. 360-361.

RGE núm. 903/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al clústers, DS núm. 15 (14 de març), pàg.
211-212.

RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d’IB3 i suport al sector
audiovisual, DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 301-302.

RGE núm. 155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de cooperació local, DS núm. 23 (23 de maig),
pàg. 387-388.

RGE núm. 3744/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Pla de mesures d’estalvi, DS núm. 28 (12
de setembre), pàg. 474-475.

RGE núm. 7062/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compareixença urgent del president de les Illes
Balears en cas que es produeixi el rescat econòmic de la CAIB,
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 623-624.

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 248-249 i
253-254.

RGE núm. 3619/12, del conseller de Presidència sobre el
Ple per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures
d’estalvi 2012 (XVII), DS núm. 26 (13 de juny), pàg. 439-440
i 444-445.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 3619/12, del conseller de Presidència sobre el

Ple per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures
d’estalvi 2012 (XVII), DS núm. 26 (13 de juny), pàg. 437.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6769/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a insularitat sanitària, DS núm. 37
(28 de novembre), pàg. 616-617.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1649/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a revisió i actualització del
finançament dels consells insulars, DS núm. 10 (8 de febrer),
pàg. 123-124.

RGE núm. 242/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a relació del Govern amb les
entitats i associacions balears no residents a Mallorca, DS núm.
14 (7 de març), pàg. 194-195.

RGE núm. 364/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a inversions estatutàries, DS núm.
14 (7 de març), pàg. 198-199.

RGE núm. 3554/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig de la decisió del Govern argentí d’expropiar el 51%
d’YPF, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 427-428.

RGE núm. 5945/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ús per part del Govern balear de les noves tecnologies per a
l’estalvi en els desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 31 (3 d’octubre), pàg. 516-517.

RGE núm. 6495/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a partits judicials de Maó i Ciutadella (Menorca) en el nou
mapa judicial, DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 586-587.

RGE núm. 7062/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compareixença urgent del president de les Illes
Balears en cas que es produeixi el rescat econòmic de la CAIB,
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 621-622 i 624-625.

PROHENS I RIGO, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se

suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
del Consell Econòmic i Social, i el seu funcionament, DS núm.
38 (17 de desembre), pàg. 634-635, 637-638, 641-642 i 645.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
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Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 258-259 i
262-263.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de

la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 27 (27 de
juny), pàg. 452-454 i 456-457.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2348/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment de l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública en l’administració de les Illes Balears, DS núm.
10 (8 de febrer), pàg. 129-131.

RGE núm. 242/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a relació del Govern amb les
entitats i associacions balears no residents a Mallorca, DS núm.
14 (7 de març), pàg. 195-196.

RGE núm. 945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a retirada de l’avantprojecte de llei
de modificació de la Llei de funció pública, DS núm. 15 (14 de
març), pàg. 215-216.

RGE núm. 1452/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cooperació transfronterera, DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 303-
304 i 307.

RGE núm. 292/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de
la Llei de funció pública de l'any 2007, DS núm. 23 (23 de
maig), pàg. 391-393.

RGE núm. 6766/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a requisit del coneixement del
català a l'àmbit municipal, DS núm. 35 (7 de novembre), pàg.
590-591.

RGE núm. 6767/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a revisió de la RLT, DS núm. 35 (7
de novembre), pàg. 592-594.

Compareixences
RGE núm. 1927/11, del conseller de Presidència sobre les

línies d’actuació en el model audiovisual, DS núm. 12 (22 de
febrer), pàg. 165-166.

RGE núm. 293/12, del conseller d’Administracions
Públiques, sobre la modificació de la Llei de funció pública,
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 182-183 i 186-187.

RGE núm. 4907/11, del conseller d'Administracions
Públiques sobre el Pla de reducció de càrregues, DS núm. 22
(16 de maig), pàg. 375-377 i 379.

RGE núm. 3617/12, del conseller d’Administracions
Públiques sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears; mesures d’estalvi (XV), DS núm. 32 (10 d’octubre),
pàg. 533-535 i 538-539.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 259-260 i
263-264.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5945/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ús per part del Govern balear de les noves tecnologies per a
l’estalvi en els desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, DS núm. 31 (3 d’octubre), pàg. 514-515 i 517-519.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 154/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a eliminació de les oficines d’atenció a les víctimes, DS
núm. 21 (9 de maig), pàg. 358-359 i 361-362.

RGE núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs complet en promoció turística, DS núm. 15
(14 de març), pàg. 217-218 i 221-222.

RGE núm. 4269/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures mínimes en sanitat i educació a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 484 i 485-486.

RGE núm. 7060/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reantenització de la TDT, DS núm. 37 (28 de
novembre), pàg. 618-619 i 620-621.

Compareixences
RGE núm. 3757/12 i 6733/12, del conseller

d’Administracions Públiques i del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre el finançament dels
consells insulars, DS núm. 36 (21 de novembre), pàg. 600-602
i 606-607.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació

de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 346-347 i 352.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6769/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a insularitat sanitària, DS núm. 37
(28 de novembre), pàg. 615-616.
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VERAMENDI I MESTRE, CARLOS L. (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 461/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a descentralització i cogestió
aeroportuària, DS núm. 14 (7 de març), pàg. 202-203.

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible, DS núm. 17 (28 de març), pàg. 271-272 i
277.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
JOSEP SIMÓ GORNÉS I HACHERO

Preguntes
RGE núm. 66/12, relativa a reorganització de la policia

turística, DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 174-175 i 176.
RGE núm. 459/12, relativa a oficines d'atenció a les

víctimes del delicte, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 226-227 i
228.

RGE núm. 765/12, relativa a alAlegacions a la Llei de funció
pública, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 229 i 230.

RGE núm. 770/12, relativa a reunió amb el ministre de
Justícia, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 231 i 232-233.

RGE núm. 771/12, relativa a acord d'impuls del Pacte
Local, DS núm. 16 (21 de març),pàg. 233 i 234.

RGE núm. 772/12, relativa a nous jutjats d'Eivissa, DS
núm. 16 (21 de març),pàg. 235 i 236.

RGE núm. 948/12, relativa a valoració sociolingüística, DS
núm. 22 (16 de maig), pàg. 367 i 369-370.

RGE núm. 949/12, relativa a igualtat de llengües, DS núm.
22 (16 de maig), pàg. 369-371 i 372.

RGE núm. 950/12, relativa a llengua dels expedients
administratius, DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 403 i 404.

RGE núm. 951/12, relativa a modificació de la Llei de
funció pública, DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 405-406 i 407.

RGE núm. 952/12, relativa a criteris toponímics, DS núm.
24 (30 de maig), pàg. 408 i 409.

RGE núm. 1216/12, relativa a funcionaris de l'Estat
espanyol, DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 410 i 411.

RGE núm. 1217/12, relativa a captació de talent, DS núm.
25 (6 de juny), pàg. 418-419 i 420.

RGE núm. 1595/12, relativa a Llei de coordinació de
policies locals, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 421-422 i 423.

RGE núm. 1820/12, relativa a protocol entre la FELIB i el
Govern, DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 424-425.

RGE núm. 3605/11, relativa a Llei de la bona administració
i del bon govern (V), DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 495
i 496.

GE núm. 3606/11, relativa a Llei de la bona administració
i del bon govern (III), DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 497
i 498.

RGE núm. 3610/11 i 3611/11, relatives a Llei de la bona
administració i del bon govern (I i II), DS núm. 30 (26 de
setembre), pàg. 499 i 500

RGE núm. 2045/12, relativa a aplicació de la Llei 4/2011,
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 501 i 502.

RGE núm. 2047/12, relativa a funcionaris interins, DS núm.
30 (26 de setembre), pàg. 503-504 i 505.

RGE núm. 2048/12 i 2049/12, relatives a situació de serveis
especials (I i II), DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 507 i 508

RGE núm. 2443/12, relativa a oficina avaluadora pública,
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 509 i 510.

RGE núm. 2044/12, relativa a central de contractació de
l’Administració de la CAIB, DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg.
523 i 524.

RGE núm. 2444/12, relativa a canviar els topònims de les
nostres illes a una forma castellana, DS núm. 32 (10 d’octubre),
pàg. 5265-527 i 528.

RGE núm. 3398/12, relativa a cursos de l’EBAP, DS núm.
34 (24 d’octubre), pàg. 567 i 568.

RGE núm. 6756/12, relativa a requisits del català als
ajuntaments, DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 570 i 571.

RGE núm. 6757/12, relativa a Maó, DS núm. 34 (24
d’octubre), pàg. 573 i 574.

Compareixences
RGE núm. 293/12, sobre la modificació de la Llei de funció

pública, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 176-178, 183-185 i
187.

RGE núm. 781/12, sobre la política de formació de l’EBAP,
DS núm. 20 (25 d’abril), pàg. 334-336, 339-340 i 341.

RGE núm. 4907/11, sobre el Pla de reducció de càrregues,
DS núm. 22 (16 de maig), pàg. 372-374, 377-378 i 380.

RGE núm. 3617/12, sobre el Pla per a l’equilibri econòmic
de les Illes Balears; mesures d’estalvi (XV), DS núm. 32 (10
d’octubre), pàg. 529-530, 535-536 i 539-540.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Preguntes
RGE núm. 5836/11, relativa a supressió de l’opció de català

al multiplex de la TDT, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 167 i
168.

RGE núm. 173/12, relativa a factures de tertulians i
colAlaboradors a IB3, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 169.

RGE núm. 4053/11, relativa a delegació del Govern de les
Illes Balears al viatge a BrusselAles, DS núm. 17 (18 d'abril),
pàg. 314-315 i 316.

RGE núm. 5013/11, relativa a suport a la premsa local, DS
núm. 17 (18 d'abril), pàg. 318 i 319-320.

RGE núm. 5021/11, relativa a política regional europea, DS
núm. 17 (18 d'abril), pàg. 321-322 i 323.

RGE núm. 69/12, relativa a subministrament de vestuari i
calçat, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 323 i 324.

RGE núm. 763/12, relativa a delegació territorial del Govern
de les Illes Balears a Formentera, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg.
325-326 i 327.



14 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Índex any 2012 

 

RGE núm. 1266/12, relativa a immigrants als serveis de
salut públics, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 328-329 i 330.

RGE núm. 1267/12, relativa a Delegació del Govern a
Formentera, DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 330 i 331.

Compareixences
RGE núm. 1927/11, sobre les línies d’actuació en el model

audiovisual, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 154-156, 158-159,
161-162, 163-164, 165 i 166-167.

RGE núm. 3619/12, sobre el Ple per a l’equilibri econòmic
de les Illes Balears, mesures d’estalvi 2012 (XVII), DS núm. 26
(13 de juny), pàg. 434-435, 440-442 i 445-447.

VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ, JOSÉ IGNACIO
AGUILÓ I FUSTER

Compareixences
Sobre el finançament dels consells insulars, DS núm. 36 (21

de novembre), pàg. 598-600, 605-666 i 608-609.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ BALEARS
SOSTENIBLE, JORGE CAMPOS I ASENSI

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible; DS núm. 17 (28 de març), pàg. 277-280,
284-286 i 288-290.

DIRECTOR DE L’OFICINA DE CONTROL
PRESSUPOSTARI, JOAQUÍN GARCÍA I MARTÍNEZ

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible; DS núm. 17 (28 de març), pàg. 242-245,
249-251 i 254-255.

DIRECTOR GERENT DE SERVEIS FERROVIARIS DE
MALLORCA, JOSÉ RAMÓN ORTA I ROTGER

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible; DS núm. 17 (28 de març), pàg. 266-268,
272-275 i 277.

DIRECTORA GERENT DE L’INSTITUT BALEAR DE
LA DONA, MANUELA MESSEGUER I BARRIOS

Compareixences
RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar
la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a
l'acció  de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer
Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José
Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació
Balears Sostenible; DS núm. 17 (28 de març), pàg. 255-257,
261-262 i 265-266.

DELEGAT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A
FORMENTERA, JOSÉ ALCARAZ I ESCANDELL

Compareixences
RGE núm. 2822/12, per tal de defensar la seva idoneïtat al

càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de govern, DS
núm. 33 (17 d’octubre), pàg. 546-549, 554-556 i 560-561.
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TEMÀTIC

- A -

Ajuntaments (vegeu Català als —)

Associacions balears no residents a Mallorca
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 194.

Audiència Provincial (vegeu Desplaçaments de l’—)

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública

DS núm. 22 (23 de maig), pàg. 389.

- C -

Calçat (vegeu Subministrament de vestuari i —)

Capitalitat de Palma de Mallorca
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 346.

Captació de talent
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 418.

Càrregues (vegeu Reducció de —)

Català 
als ajuntaments
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 568.
DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 589.
al multiplex de la TDT
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 167.

Central de contractació
 DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg. 522.

Centre d’interpretació de la reserva de la biosfera

Clústers
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 210.

Cogestió aeroportuària (vegeu Descentralització i —)

Comptabilitat electoral
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 188.

Consell Econòmic i Social
DS núm. 28 (12 de setembre), pàg. 466.
DS núm. 38 (17 de desembre), pàg. 630.

Consells insulars (vegeu Finançament dels —)

Constitució
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 352.

Cooperació transfronterera
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 303.

Cursos de l’EBAP
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 567.

- D -

Decrets llei
DS núm. 28 (12 de setembre), pàg. 462.

Delegació territorial del Govern a Formentera
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 142.
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 325 i 330.
DS núm. 33 (17 d’octubre), pàg. 546.

Democràcia 
directa
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 352.
de qualitat
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 294.

Descentralització i cogestió aeroportuària
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 201.

Desplaçaments de l’Audiència Provincial
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 574.

Dret de manifestació
DS núm. 22 (23 de maig), pàg. 394.

- E -

EBAP (vegeu també Cursos de l’—)
DS núm. 20 (25 d’abril), pàg. 334.

Estatut (vegeu Inversions estatutàries)

Euro (vegeu Pacte de l’—)

Expedients administratius (vegeu Llengua dels —) 

Expropiació d’YPF
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 425.

- F -

Factures de tertulians i colAlaboradors a IB3
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 168.

FELIB (vegeu Protocol de la — i el Govern)

Finançament dels consells insulars
DS núm. 10 (8 de febrer), pàg. 122.
DS núm. 36 (21 de novembre), pàg. 598.

Fons de cooperació local
DS núm. 22 (23 de maig), pàg. 386.

Funció pública (vegeu Llei de — i Projecte de llei de —)
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Funcionaris 
de l’Estat
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 410.
interins
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 502.

Fundació Balears Sostenible
DS núm. 17 (28 de març), pàg. 242.

- I -

IB3 (vegeu Factures de tertulians i colAlaboradors a — i Llei
d’—)

Igualtat de llengües
DS núm. 21 (16 de maig), pàg. 369.

Immigrants als serveis de salut
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 327.

Infraestructures en sanitat i educació
DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 483.

Institut Balear de la Dona
DS núm. 17 (28 de març), pàg. 242.

Insularitat sanitària
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 614.

Inversions estatutàries
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 197.

- J -

Jutjats 
d’Eivissa (vegeu Nous —) 
a les Illes
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 411.

- L -

Llei 
de la bona administració i del bon govern
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 494-498.
de coordinació de policies locals
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 421.
de funció pública
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 176.
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 212.
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 228.
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 404.
DS núm. 27 (27 de juny), pàg. 450.
d’IB3
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 299.
4/2011
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 500.

Llengua 
catalana
DS núm. 10 (8 de febrer), pàg. 126.
dels expedients administratius
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 402.

Llengües (vegeu Igualtat de —)

Llibertats civils
DS núm. 22 (23 de maig), pàg. 394.

- M -

Manifestació (vegeu Dret de —)

Maó 
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 571.

Marges de la Serra de Tramuntana
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 146.

Mesures 
d’estalvi (vegeu Pla de —) 
policials a Mallorca
DS núm. 34 (24 d’octubre), pàg. 577.

Ministre de Justícia (vegeu Reunió amb el —)

Model audiovisual
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 154.

Multiplex de la TDT (vegeu Català al —)

- N -

Nous jutjats d’Eivissa
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 235.

Noves tecnologies
DS núm. 31 (3 d’octubre), pàg. 514.

- O -

Oficina 
avaluadora pública
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 508. 
de control pressupostari
DS núm. 17 (28 de març), pàg. 242.

Oficines d’atenció a les víctimes del delicte
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 226.
DS núm. 21 (9 de maig), pàg. 358.
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- P -

Pacte 
de l’euro
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 294.
local
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 233.

Palma de Mallorca (vegeu Capitalitat de —)

Partits judicials de Maó i Ciutadella
DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 586.

Pla 
per a l’equilibri econòmic
DS núm. 26 (13 de juny), pàg.434.
 DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg. 528.
de mesures d’estalvi
DS núm. 28 (12 de setembre), pàg. 471.

Policia turística
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 174.

Política regional europea

DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 320.

Premsa local (vegeu Suport a la —)

Projecte de llei de funció pública
DS núm. 10 (8 de febrer), pàg. 132.

Promoció turística
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 217.

Protocol de la FELIB i el Govern
DS núm. 25 (6 de juny), pàg. 423.

- R -

Reducció de càrregues
DS núm. 21 (16 de maig), pàg. 371.

Relació de llocs de feina
DS núm. 35 (7 de novembre), pàg. 592.

Escat de la comunitat
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 621.

Reunió amb el ministre de Justícia
DS núm. 16 (21 de març),pàg. 230.

- S -

Sector 
audiovisual
DS núm. 18 (4 d’abril), pàg. 299.
públic instrumental
DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 482.

Serra de Tramuntana (vegeu Marges de la —)

Serveis 
especials
DS núm. 30 (26 de setembre), pàg. 505.
Ferroviaris de Mallorca
DS núm. 17 (28 de març), pàg. 242.

Subministrament de vestuari i calçat
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 323.

Suport a la premsa local
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 317.

- T -

Talent (vegeu Captació de —)

TDT
DS núm. 37 (28 de novembre), pàg. 618.

Toponímia
DS núm. 24 (30 de maig), pàg. 407.
 DS núm. 32 (10 d’octubre), pàg. 525.

Traducció judicial
DS núm. 29 (19 de setembre), pàg. 487.

- V -

Valoració sociolingüística
DS núm. 21 (16 de maig), pàg. 366.

Vestuari (vegeu Subministrament de — i calçat)

Viatge a BrusselAles
DS núm. 17 (18 d'abril), pàg. 314.

- Y -

YPF (vegeu Expropiació d’—)
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