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INICIATIVES

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

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4962/10, relativa a suport a la candidatura de
Madrid 2020 i a Palma de Mallorca com a subseu olímpica.
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6-7.

RGE núm. 3874/11, relativa a infraestructures educatives.
DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 50-54.

RGE núm. 4068/11, relativa a atenció a la diversitat i a la
interculturalitat.
DS núm. 5 (17 de novembre); pàg. 54-59.

RGE núm. 4614/11, relativa a desenvolupament de la Llei
de delegacions de competències al Consell Insular de
Menorca en relació amb el Museu de Menorca i la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó.
DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 86-89.

RGE núm. 4615/11, relativa a convocatòria del Consell
Escolar de les Illes Balears.
DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 89-92.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1910/11, que solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest
nou govern.
DS núm. 4 (27 d’octubre), pàg. 46.

COMPAREIXENCES 

RGE núm. 1924/11 i 1943/11, del conseller de Turisme i
Esports, sobre les línies d'actuació en matèria d'esports 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 (13 d'octubre), pàg. 10-23.

RGE núm. 1922/11 i 1941/11, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les línies d'actuació en matèria
d'educació i cultura 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. 4 (27 d’octubre), pàg. 26-46.

RGE núm. 1910/11, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, sobre les prioritats que s’ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern.
DS núm. 6 (1 de desembre), pàg. 62-80.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARÍA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4068/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a atenció a la diversitat i a la
interculturalitat, DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 56-57.

RGE núm. 4615/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria del Consell Escolar de les Illes Balears,
DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 91-92.

Compareixences
RGE núm. 1922/11 i 1941/11, del conseller d'Educació,

Cultura i Universitats, sobre les línies d'actuació en matèria
d'educació i cultura 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. 4 (27 d’octubre), pàg.
43-44 i 45.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1910/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, que solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 4
(27 d’octubre), pàg. 46.

ALBERDI I CASTELL, ROSAMARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 1922/11 i 1941/11, del conseller d'Educació,

Cultura i Universitats, sobre les línies d'actuació en matèria
d'educació i cultura 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. 4 (27 d’octubre), pàg.
33-35 i 38.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1910/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, que solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 4
(27 d’octubre), pàg. 46.
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ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4962/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la candidatura de Madrid 2020 i a Palma de Mallorca
com a subseu olímpica, DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 7.

RGE núm. 4614/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de delegacions de
competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó, DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 87-88.

RGE núm. 4615/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria del Consell Escolar de les Illes Balears,
DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 91-91.

Compareixences
RGE núm. 1924/11 I 1943/11, del conseller de Turisme i

Esports, sobre les línies d'actuació en matèria d'esports 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 (13 d'octubre), pàg. 14-16 i 21-22.

RGE núm. 1922/11 i 1941/11, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les línies d'actuació en matèria
d'educació i cultura 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. 4 (27 d’octubre), pàg.
38-40 i 42.

RGE núm. 1910/11, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, sobre les prioritats que s’ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 6 (1 de
desembre), pàg. 66-68 i 71-72.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1910/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, que solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 4
(27 d’octubre), pàg. 46.

BAUZÁ I COLOM, ROSA MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3874/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures educatives, DS núm. 5 (17 de
novembre), pàg. 50-51 i 53.

MONERRIS I BARBERÁ, MANUEL JOSÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4614/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament de la Llei de delegacions de
competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó, DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 88-89.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 1924/11 I 1943/11, del conseller de Turisme i

Esports, sobre les línies d'actuació en matèria d'esports 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 (13 d'octubre), pàg. 16-17 i 22.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 1910/11, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, sobre les prioritats que s’ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 6 (1 de
desembre), pàg. 77-79 i 80.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3874/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures educatives, DS núm. 5 (17 de
novembre), pàg. 50-51 i 53-54.

RGE núm. 4068/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a atenció a la diversitat i a la
interculturalitat, DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 55-56.

RGE núm. 4614/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de delegacions de
competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó, DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 86-87 i 89.

RGE núm. 4615/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria del Consell Escolar de les Illes Balears,
DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 89-90 i 92.

Compareixences
RGE núm. 1910/11, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, sobre les prioritats que s’ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 6 (1 de
desembre), pàg. 73-74 i 76.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 3874/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infraestructures educatives, DS núm. 5 (17 de
novembre), pàg. 51-52.

RGE núm. 4068/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a atenció a la diversitat i a la
interculturalitat, DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 54-55 i 58-
59.
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SERRA I CABANELLAS, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4962/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la candidatura de Madrid 2020 i a Palma de Mallorca
com a subseu olímpica, DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6 i 7.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4962/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a la candidatura de Madrid 2020 i a Palma de Mallorca
com a subseu olímpica, DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6.

Compareixences
RGE núm. 1924/11 I 1943/11, del conseller de Turisme i

Esports, sobre les línies d'actuació en matèria d'esports 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 (13 d'octubre), pàg. 12-14 i 20-21.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ,  CULTURA I
UNIVERSITATS, RAFAEL ÀNGEL BOSCH I SANS

Compareixences
RGE núm. 1922/11 i 1941/11, sobre les línies d'actuació en

matèria d'educació i cultura 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. 4 (27 d’octubre),
pàg. 26-33, 35-38, 40, 42, 43 i 44-45.

RGE núm. 1910/11, sobre les prioritats que s’ha marcat la
seva conselleria per a aquest nou govern, DS núm. 6 (1 de
desembre), pàg. 62-66, 68-71, 72-73, 75-76, 77 i 79-80.

CONSELLER DE TURISME I ESPORTS, CARLOS
DELGADO I TRUYOLS

Compareixences
RGE núm. 1924/11 I 1943/11, sobre les línies d'actuació en

matèria d'esports 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 (13 d'octubre), pàg.
10-12, 17-20 i 22-23.

TEMÀTIC

- C -

Consell Escolar de les Illes Balears
DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 89.

Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats
DS núm. 4 (27 d’octubre), pàg. 26.
DS núm. 6 (1 de desembre), pàg. 62.
de Turisme i Esports
DS núm. 3 (13 d'octubre), pàg. 10.

- D -

Diversitat
DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 54.

- I -
 
Infraestructures educatives

DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 50.

Interculturalitat
DS núm. 5 (17 de novembre), pàg. 54.

- L -

Llei de delegació de competències als Consell Insular de
Menorca en relació amb el Museu de Menorca, la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó

DS núm. 7 (15 de desembre), pàg. 86.

- M -

Madrid 2020
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6.

- P -

Palma de Mallorca subseu olímpica
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6.
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