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INTERVINENTS

Diputats 13

Membres del Govern 31
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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció de la Mesa del Parlament.
DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 3-7.

Jurament o promesa dels diputats i diputades. 
DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 7-11.

DEBAT D'INVESTIDURA

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears.
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 18-47.

SOLEMNE SESSIÓ D'OBERTURA DE
LEGISLATURA

Jurament o promesa de nous diputats  i diputades.
DS núm. 3 (21 de juny), pàg. 50.

Intervenció del Molt Hble. Sr. President del Parlament.
DS núm. 3 (21 de juny), pàg. 50.

Ratificació dels candidats a senadors que han de
representar  la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 3 (21 de juny), pàg. 52.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el
període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener
del 2011.
Procediment de lectura única, DS núm. 13 (8 de novembre),
pàg. 440.
Debat i votació, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 440-445.

Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2012.
Debat de totalitat i fixació de les quantitats globals, DS núm. 16
(29 de novembre), pàg. 564-568.
DS núm. 19 (20 i 21 de desembre), pàg. 670-836.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 2177/11, de supressió de l'article 54 de la Llei de
la dona.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 141-145.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 226.

RGE núm. 1538/11, d'igualtat de dones i homes de les Illes
Balears.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 216-226.

RGE núm. 3618/11, de modificació de la Llei 5/2010, de 16
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 272-273.
Procediment de lectura única, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg.
317.
Debat i votació, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 317.
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RGE núm. 3198/11, de modificació de l'article 21 del
Reglament del Parlament.
Presa en consideració, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 445-
451.

RGE núm. 3472/11, reguladora de la protecció de les
persones consumidores o usuàries en els serveis de telefonia
i internet a les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 451-
457.

RGE núm. 3916/11, de consultes populars per via de
referèndum de les Illes Balears.
Presa en consideració, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 656-
664.

DECRETS LLEI

Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58-65.

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 66-79.

Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a
l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general en matèria d'ordenació
territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió.
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 79-87.

Decret llei 4/2011, de modificació de la Llei 7/2000, de 15 de
juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 87-97.

Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors
i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 133-141.

Decret llei 6/2011, de mesures tributàries urgents.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 863-876.

ESMENES AS LA TOTALITAT

RGE núm. 4656/11 i 4576/11, al Projecte de llei RGE núm.
4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2012.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 568-585.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 3068/11, relativa a política de transport aeri.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 129-133.

RGE núm. 3050/11, relativa a política econòmica general.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 167-171.

RGE núm. 1831/11, relativa a transferències de
competències als consells insulars.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 207-211.

RGE núm. 1884/11, relativa a política sanitària.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 248-253.

RGE núm. 3474/11, relativa a política general econòmica.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 297-303.

RGE núm. 1883/11, relativa a política general d'hores
lectives a l'ensenyament primari.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 341-345.

RGE núm. 1885/11, relativa a política general en mobilitat.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 384-391.

RGE núm. 3123/11, relativa a política de reducció
d'empreses públiques.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 431-434.

RGE núm. 1886/11, relativa a política audiovisual.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 479-485.

RGE núm. 3454/11, relativa a política generals en el canvi
d'ús dels establiments turístics.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 524-528.

RGE núm. 3099/11, relativa a política del Govern relativa
a menors i joves en risc d'exclusió social.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 606-611.

RGE núm. 3100/11, relativa a política del Govern en
matèria de dependència.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 650-656.

MOCIONS

RGE núm. 3286/11, relativa a política de transport aeri.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 211-215.

RGE núm. 3576/11, relativa a política econòmica del
Govern.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 253-260.

RGE núm. 3766/11, relativa a transferències de
competències als consells insulars.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 303-308.

RGE núm. 3896/11, relativa a política sanitària.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 345-351.

RGE núm. 4102/11, relativa a política general econòmica
del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 391-396.
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RGE núm. 4265/11, relativa a augment d'una hora lectiva
a educació primària, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 1883/11.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 434-439.

RGE núm. 4340/11, relativa a política general en mobilitat.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 486-491.

RGE núm. 4532/11, relativa a política de reducció
d'empreses públiques.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 528-532.

RGE núm. 4663/11, relativa a política audiovisual.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 612-618.
RGE núm. 4948/11, relativa a política general del Govern
en el canvi d'ús dels establiments turístics.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 618-623.

PREGUNTES

RGE núm. 3103/11, relativa a declaracions relatives a la
llengua.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 110-111.

RGE núm. 3104/11, relativa a atur del mes d'agost.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 121-122.

RGE núm. 3106/11, relativa a inici del curs escolar.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 111-113.

RGE núm. 3107/11, relativa a posada en funcionament de
l'EDAR de Cala Tarida a Eivissa.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 113-114.

RGE núm. 3108/11, relativa a situació sanitària dels
municipis.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 114.

RGE núm. 3109/11, relativa a desplaçaments de pacients
que s'han de traslladar a Mallorca per rebre tractament.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 114-115.

RGE núm. 3110/11, relativa a reducció de despeses a les
grans fires turístiques.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 115-116.

RGE núm. 3111/11, relativa a Consorci de transports de
Mallorca.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 116-117.

RGE núm. 3112/11, relativa a situació de les principals
obres en infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 117-118.

RGE núm. 3113/11, relativa a sentència del Tribunal
Suprem en relació amb els convenis de carreteres.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 118-119.

RGE núm. 3114/11, relativa a xifres de dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 119-120.

RGE núm. 3115/11, relativa a valoració de dèficit públic de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 120-121.

RGE núm. 3116/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (I).
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 122-123.

RGE núm. 3117/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (II).
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 123-124.

RGE núm. 3118/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (III).
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 124-125.

RGE núm. 3119/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (IV).
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 125-126.

RGE núm. 3120/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (V).
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 126-127.

RGE núm. 3121/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI).
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 127-129.

RGE núm. 3235/11, relativa a ampliació del port de Cala
En Bosch de Ciutadella.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 157-158.

RGE núm. 3236/11, relativa a pagaments efectuats per part
de l'Administració de l'Estat en relació amb la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal a
les persones en situació de dependència.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 151.

RGE núm. 3237/11, relativa a expedients aturats a la
Comissió Balear de Medi Ambient.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 158-159.

RGE núm. 3238/11, relativa a ajudes Proagro 2010.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152.

RGE núm. 3239/11, relativa a premis Formentor de les
Lletres.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159.

RGE núm. 3240/11, relativa a situació de les praderies de
posidònia.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152-153.

RGE núm. 3241/11, relativa a habitatges desocupats a
l'IBAVI.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159-160.
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RGE núm. 3242/11, relativa a tasques desenvolupades per
a l'extinció de l'incendi succeït a Eivissa.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 160-161.

RGE núm. 3243/11, relativa a deute del SOIB amb
ajuntaments i mancomunitats.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 153-154.

RGE núm. 3244/11, relativa a xifres del deute de les Illes
Balears.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 161.

RGE núm. 3245/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (II).
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 162-163.

RGE núm. 3246/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (IV).
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 163-164.

RGE núm. 3247/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (V).
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 165-166.

RGE núm. 3248/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI).
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 166-167.

RGE núm. 3249/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (III).
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 154.

RGE núm. 3250/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (I).
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 155.

RGE núm. 3251/11, relativa a conveni ferroviari.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 164-165.

RGE núm. 3252/11, relativa a programa d'intervenció
socioeducativa.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 156-157.

RGE núm. 3418/11, relativa a deute en expropiacions per
a la construcció de carreteres.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 201-202.

RGE núm. 3419/11, relativa a ajudes concedides al sector
agrari pendents de pagament.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 196-197.

RGE núm. 3421/11, relativa a creació de la central de
contractació.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 197.

RGE núm. 3422/11, relativa a corredor ferroviari del
Mediterrani.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 202-203.

RGE núm. 3423/11, relativa a Pla de sanejament
economicofinancer.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203.

RGE núm. 3424/11, relativa a situació de les obres del nou
colAlegi de Maó.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191.

RGE núm. 3425/11, relativa a actuació de la Direcció
General de Salut Pública en relació amb els anomenats
oxyshot.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191-192.

RGE núm. 3426/11, relativa a situació de les
infraestructures educatives del municipi d'Eivissa.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 197-198.

RGE núm. 3427/11, relativa a conseqüències de la
paralització i posterior modificació del projecte de
l'hospital de Son Espases.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 199-200.

RGE núm. 3428/11, relativa a centre de l'112 a Eivissa.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 192-193.

RGE núm. 3429/11, relativa a català, llengua vehicular a
IB3.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 193-194.

RGE núm. 3430/11, relativa a reactivació de l'economia
balear (I).
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 194-195.

RGE núm. 3431/11, relativa a reactivació de l'economia
balear (II).
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 200-201.

RGE núm. 3432/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (I).
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 204-206.

RGE núm. 3433/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (II).
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 206-207.

RGE núm. 3440/11, relativa a interlocutor davant les
autoritats estatals i comunitàries.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 195-196.

RGE núm. 3593/11, relativa a calendari de pagaments a les
entitats que gestionen serveis concertats per a les persones
amb discapacitat.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203-204.

RGE núm. 3638/11, relativa a retalls socials (IV).
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 238-239.

RGE núm. 3639/11, relativa a retalls socials (VI).
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 247-248.
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RGE núm. 3640/11, relativa a retalls socials (III).
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 233-234.

RGE núm. 3641/11, relativa a retalls socials (V).
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 239-240.

RGE núm. 3642/11, relativa a retalls socials (II).
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 232-233.

RGE núm. 3643/11, relativa a retalls socials (I).
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 231-232.

RGE núm. 3644/11, relativa a efectes de la reducció de
personal docent.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 236-237.

RGE núm. 3645/11, relativa a pagaments a la Universitat de
les Illes Balears.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 234-235.

RGE núm. 3646/11, relativa a negociacions dutes a terme
sobre el traspàs de les competències en matèria de justícia.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 240-241.

RGE núm. 3647/11, relativa a reducció de càrrecs dins l'ib-
salut.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 241-242.

RGE núm. 3649/11, relativa a dessaladora de Santa Eulàlia
a Eivissa.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 242-243.

RGE núm. 3650/11, relativa a perspectives per relacionar
el Consorci de Transports de Mallorca amb l'Empresa
Municipal de Transports de Palma.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 244-245.

RGE núm. 3651/11, relativa a obres de restauració de
Benirràs a Eivissa.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 237-238.

RGE núm. 3652/11, relativa a quantitat pendent de
pagament a les navilieres per part de l'anterior executiu.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 245-246.

RGE núm. 3653/11, relativa a repercussió per a Balears
dels projecte presentat pel Grup Melià.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 243-244.

RGE núm. 3654/11, relativa a reestructuració de les
empreses públiques.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 246.

RGE núm. 3657/11, relativa a Sa Graduada.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 235-236.

RGE núm. 3845/11, relativa a càrrecs directius de la nova
estructura d'IB3.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 282-283.

RGE núm. 3848/11, relativa a mesures econòmiques (II).
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 283-284.

RGE núm. 3846/11, relativa a projecte del tren de Llevant.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 280-281.

RGE núm. 3847/11, relativa a mesures econòmiques (I).
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 286-287.

RGE núm. 3849/11, relativa a inversions silencioses.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 292-293.

RGE núm. 3850/11, relativa a instalAlació de gasoductes a
les Illes Balears.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 281-282.

RGE núm. 3851/11, relativa a recuperació de torrents a
Eivissa.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 287-288.

RGE núm. 3852/11, relativa a devolució de 78.000 euros al
Ministeri de Sanitat.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 284-285.

RGE núm. 3853/11, relativa a desplaçaments entre illes dels
esportistes de Balears.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 288-289.

RGE núm. 3854/11, relativa a promoció turística de les
Illes.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 289.

RGE núm. 3855/11, relativa a canvi de model del descompte
a residents.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 293-294.

RGE núm. 3856/11, relativa a modificació unilateral del
Conveni de carreteres.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 289-290.

RGE núm. 3857/11, relativa a deute amb les entitats
financeres de l'IBAVI.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 294-295.

RGE núm. 3858/11, relativa a mesures econòmiques (III).
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 290-291.

RGE núm. 3859/11, relativa a mesures econòmiques (IV).
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 296-297.

RGE núm. 3860/11, relativa a calendari de pagaments a les
entitats que donen serveis a les persones amb discapacitats.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 285-286.

RGE núm. 3863/11, relativa a interconnexió de la
dessaladora de Vila i Sant Antoni.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 291-292.
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RGE núm. 3894/11, relativa als motius pels quals el Govern
de les Illes Balears ha decidit crear la figura del delegat del
Govern a l’illa de Formentera.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 295-296.

RGE núm. 3965/11, relativa a pressuposts per al 2012.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 337-338.

RGE núm. 3966/11, relativa a promoció de la modificació
de la Llei 4/2008.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 328-330.

RGE núm. 3967/11, relativa a situació de l'empresa CAIB
Patrimoni.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 323-324.

RGE núm. 3968/11, relativa a gestió de les ajudes de la
Política Agrària Comuna (PAC).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 330.

RGE núm. 3969/11, relativa a cost financer del deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 335-336.

RGE núm. 3970/11, relativa a destí de les partides
pressupostàries destinades al Fons de cooperació local.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 332-333.

RGE núm. 3971/11, relativa a primera reunió de la Mesa de
Batles celebrada a Menorca i a Mallorca.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 324-325.

RGE núm. 3972/11, relativa a cogestió aeroportuària.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 336-337.

RGE núm. 3973/11, relativa a grau de compliment del II
Pla estratègic de joventut 2010-2012.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 326.

RGE núm. 3974/11, relativa a retribucions dels professors
en els centres sostinguts amb fons públics.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 331.

RGE núm. 3975/11, relativa a reformes de l'IES Ramis i
Ramis de Maó.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327.

RGE núm. 3976/11, relativa a projecte per tal de construir
una depuradora a Sa Coma (Eivissa).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 333-334.

RGE núm. 3977/11, relativa a protecció del territori (I).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327-328.

RGE núm. 3978/11, relativa a protecció del territori (II).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 338-339.

RGE núm. 3979/11, relativa a projecte de llei de
pressuposts (I).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 331-332.

RGE núm. 3980/11, relativa a projecte de llei de
pressuposts (II).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 334-335.

RGE núm. 3981/11, relativa a projecte de llei de
pressuposts (III).
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 339-341.

RGE núm. 3985/11, relativa a delegació del Govern a
Formentera.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 325.

RGE núm. 4206/11, relativa a política del Govern en l'etapa
de 0-3 d'educació infantil.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 380-381.

RGE núm. 4207/11, relativa a model econòmic del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 377-378.

RGE núm. 4208/11, relativa a pagament de les
expropiacions per carreteres.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 382-383.

RGE núm. 4209/11, relativa a model de colAlaboració
públicoprivat.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 368.

RGE núm. 4210/11, relativa a dades financeres facilitades
per l'anterior govern.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 375-376.

RGE núm. 4211/11, relativa a suspensió dels fons socials
europeus per finançar projectes i programes del SOIB.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 370.

RGE núm. 4212/11, relativa a mesures del pla de
sanejament del govern anterior en matèria de salut.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 370-371.

RGE núm. 4213/11, relativa a pla de sanejament del govern
del pacte en relació amb l'educació.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 371-372.

RGE núm. 4214/11, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 372-373.

RGE núm. 4215/11, relativa a criteris de nomenament dels
membres del Consell d'Administració de Ports de les Illes
Balears.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 381-382.

RGE núm. 4216/11, relativa a expropiacions pendents de
pagament com a conseqüència del conveni ferroviari.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 376-377.

RGE núm. 4217/11, relativa a programa policia tutor.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 383-384.



8 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2011 

 

RGE núm. 4219/11, relativa a atenció sanitària.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 374-375.

RGE núm. 4221/11, relativa a pressuposts per al 2012.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 368-370.

RGE núm. 4222/11, relativa a baixes de professorat.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 367-368.

RGE núm. 4223/11, relativa a recomanacions del CES.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 373-374.

RGE núm. 4289/11, relativa a  si creu el president del
Govern que dóna confiança als ciutadans la forma que ha
seguit el Govern de les Illes Balears per a la presentació del
pressupost 2012.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 378-380.

RGE núm. 4297/11, relativa a infraestructures sanitàries
del Raiguer.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 415.

RGE núm. 4298/11, relativa a pla d'ajuda d'autoprotecció
contra incendis a Eivissa.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 415-416.

RGE núm. 4299/11, relativa a vaixell encallat a les costes de
Formentera.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 424.

RGE núm. 4300/11, relativa a pla per agilitar les consultes
mèdiques.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 416-417.

RGE núm. 4301/11, relativa a constitució de l'Institut
Ramon Llull.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 417-418.

RGE núm. 4302/11, relativa a estalvi anual en concepte
d'eliminació de lloguers.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 426-427.

RGE núm. 4303/11, relativa a polítiques d'austeritat
aplicades a l'organigrama de la Conselleria d'Educació.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 425-426.

RGE núm. 4304/11, relativa a pagament del conveni de
carreteres al Consell Insular d'Eivissa.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 427-428.

RGE núm. 4305/11, relativa a millores a les estacions
depuradores d'aigües residuals a Menorca.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 428-429.

RGE núm. 4306/11, relativa a quanties pendents de
pagament a contractistes d'obres del conveni ferroviari.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 429.

RGE núm. 4308/11, relativa a Defensor del Menor.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 421-422.

RGE núm. 4316/11, relativa a línia d'alta tensió a Eivissa.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 419-420.

RGE núm. 4317/11, relativa a projectes urbanístics i
seguretat jurídica (I).
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 422-423.

RGE núm. 4319/11, relativa a dades econòmiques.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 424-425.

RGE núm. 4320/11, relativa a mesures de reactivació
econòmica (I).
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 421.

RGE núm. 4321/11, relativa a mesures de reactivació
econòmica (II).
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 429-431.

RGE núm. 4358/11, relativa a valoració del Govern de les
darreres dades d’atur.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 420.

RGE núm. 4360/11, relativa a actuació del Govern per
reduir el nombre d’aturats.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 418-419.

RGE núm. 4388/11, relativa a retallades al pressupost.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 477-478.

RGE núm. 4389/11, relativa a targeta bàsica.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 470-471.

RGE núm. 4393/11, relativa a retalls econòmics (I).
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 463-464.

RGE núm. 4394/11, relativa a retalls econòmics (II).
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 472-473.

RGE núm. 4395/11, relativa a retalls econòmics (III).
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 471-472.

RGE núm. 4396/11, relativa a retalls econòmics (IV).
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 468-469.

RGE núm. 4397/11, relativa a Projecte ib-salut 2020.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 473-474.

RGE núm. 4398/11, relativa a pagaments efectuats al tercer
sector.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 469.

RGE núm. 4399/11, relativa a temporada turística a Eivissa
i Formentera.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 464-465.

RGE núm. 4401/11, relativa a temporada turística a
Menorca.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 464.
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RGE núm. 4402/11, relativa a actuacions en relació amb les
basses d'aigua en el Pla de Sant Jordi.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 476-477.

RGE núm. 4403/11, relativa a temporada turística a
Mallorca.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 465-466.

RGE núm. 4404/11, relativa a augment de les
amortitzacions per al 2012.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 466.

RGE núm. 4405/11, relativa a Consorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 469-470. 

RGE núm. 4406/11, relativa a elaboració dels pressuposts
de la comunitat autònoma per al 2012.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 475-476.

RGE núm. 4407/11, relativa a retalls econòmics (V).
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 478-479.

RGE núm. 4579/11, relativa a reunió mantinguda pel
Govern amb la junta directiva de la FELIB.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 474-475.

RGE núm. 4582/11, relativa a retalls socials en el
pressupost del 2012.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 467-468.

RGE núm. 4599/11, relativa a formació professional de
l'àmbit sanitari.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 511-512.

RGE núm. 4602/11, relativa a cursa per la dona Palma
Fitness.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517.

RGE núm. 4603/11, relativa a dotació de fons a les societats
de garantia recíproca.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 507-508.

RGE núm. 4604/11, relativa a formació professional a les
Illes Balears.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517-518.

RGE núm. 4605/11, relativa a turisme britànic a Eivissa per
a la propera temporada.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 515-516.

RGE núm. 4606/11, relativa a lloguer de dos locals situats
a Ciutadella.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 508.

RGE núm. 4607/11, relativa a trens elèctrics de la línia
Palma-Enllaç.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 522.

RGE núm. 4608/11, relativa a compliment de la sentència
del Conveni de carreteres.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 520-521.

RGE núm. 4609/11, relativa a valoració de la fira World
Travel Market.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 518-519.

RGE núm. 4610/11, relativa a gestió centralitzada del parc
mòbil.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 519-520.

RGE núm. 4611/11, relativa a estalvi a Serveis Ferroviaris
de Mallorca.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 521-522.

RGE núm. 4613/11, relativa a transport marítim entre les
Illes.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 509-510.

RGE núm. 4616/11, relativa a informació sobre retalls (I).
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 510.

RGE núm. 4617/11, relativa a informació sobre retalls (II).
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 513-514.

RGE núm. 4618/11, relativa a informació sobre retalls (III).
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 512-513.

RGE núm. 4619/11, relativa a informació sobre retalls (IV).
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 514-515.

RGE núm. 4620/11, relativa a informació sobre retalls (V).
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 523-524.

RGE núm. 4621/11, relativa a actuacions per recuperar
cabals públics.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 516.

RGE núm. 4768/11, relativa a pla de defensa contra
incendis forestals de la CAIB.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 549-550.

RGE núm. 4779/11, relativa a pressuposts 2012 (I).
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 547-548.

RGE núm. 4780/11, a pressuposts 2012 (II).
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 548-549.

RGE núm. 4778/11, relativa a consell d'administració
d'IB3.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 550-551.

RGE núm. 4772/11, relativa a sistema bibliotecari.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 4781/11, relativa a pressuposts 2012 (III).
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 552-553.



10 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2011 

 

RGE núm. 4765/11, relativa a coordinador de salut amb
associacions de pacients.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 553-554.

RGE núm. 4767/11, relativa a Mesa de batles d'Eivissa i
Formentera.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 554-555.

RGE núm. 4771/11, relativa a reestructuració de la xarxa
d'oficines del SOIB.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555.

RGE núm. 4777/11, relativa a compromisos en salut i
serveis socials.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555-556.

RGE núm. 4769/11, relativa a Projecte ib-salut 2020.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 556-557.

RGE núm. 4773/11, relativa a préstec bancari.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 557-558.

RGE núm. 4770/11, relativa a reunió de la Comissió
Interdepartamental de Turisme.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 558-559.

RGE núm. 4774/11, relativa a colAlaboració del Govern amb
l'Ajuntament de Manacor en relació amb el Pont d'Es
Riuet.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 559-560.

RGE núm. 4776/11, relativa a Pla director de simplificació
administrativa.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 560-561.

RGE núm. 4775/11, relativa a actuacions en matèria
d'energies renovables i eficiència energètica.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 561.

RGE núm. 4766/11, relativa a Llei de dependència.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 562.

RGE núm. 4782/11, relativa a pressuposts 2012 (IV).
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 563-564.

RGE núm. 5059/11, relativa a dades d'atur (I).
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 604-606.

RGE núm. 5060/11, relativa a dades d'atur.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 591-592.

RGE núm. 5061/11, relativa a Projecte ib-salut 2020.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 597-598.

RGE núm. 5062/11, relativa a terrenys protegits.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 595-596.

RGE núm. 5063/11, relativa a Llei de dependència.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 592-593.

RGE núm. 5065/11, relativa a carreteres de l'illa d'Eivissa.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 601.

RGE núm. 5066/11, relativa a targeta sanitària.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 593-594.

RGE núm. 5067/11, relativa a Programa PAIRE.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 598-599.

RGE núm. 5068/11, relativa a pagament del Fons de
Cooperació Local.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 602.

RGE núm. 5069/11, relativa a consell d'àrea del sector de
Llevant.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 596-597.

RGE núm. 5070/11, relativa a junta rectora del Consorci de
la borsa de places.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 599-600.

RGE núm. 5071/11, relativa a modificació de la Llei
d'activitats classificades.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 600-601.

RGE núm. 5072/11, relativa a estalvi en concepte de
lloguers per part de la Conselleria de Turisme i Esports.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 591.

RGE núm. 5074/11, relativa a actuacions amb l'Ajuntament
de Palma de Mallorca en matèria de rehabilitació.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 602-603.

RGE núm. 5075/11, relativa a dessaladores.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 594-595.

RGE núm. 5076/11, relativa a Institut Nóos/Urdangarin.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 603-604.

RGE núm. 5754/11, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia sobre Ses Fontanelles.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 639-640.

RGE núm. 5755/11, relativa a subvencions empresarials.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 635-636.

RGE núm. 5756/11, relativa a targeta bàsica.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 641.

RGE núm. 5757/11, relativa a conveni ferroviari.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 648.

RGE núm. 5758/11, relativa a Decret llei de mesures
tributàries urgents.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 634-635.

RGE núm. 5759/11, relativa a reunió del Consell de
coordinació de policies locals.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 645-646.
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RGE núm. 5760/11, relativa a deute del Govern central
amb la nostra comunitat autònoma.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 646.

RGE núm. 5761/11, relativa a fira de turisme esportiu.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 642-643.

RGE núm. 5762/11, relativa a plaga de processionària del
pi a l'illa de Formentera.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 641-642.

RGE núm. 5763/11, relativa a adquisició de l'edifici situat
al carrer Palau Reial, 14.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 647.

RGE núm. 5764/11, relativa a plataforma d'autoavaluació
d'establiments turístics.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 643-644.

RGE núm. 5765/11, relativa a urbanitzacions classificades
actualment com a sòl rústic protegit.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 636-637.

RGE núm. 5766/11, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 644-645.

RGE núm. 5768/11, relativa a normativa autonòmica sobre
transparència.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 640-641.

RGE núm. 5769/11, relativa a promoció turística a Eivissa.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 637-638.

RGE núm. 5753/11, relativa a protecció d'Es Canons.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 648-650.

RGE núm. 5848/11, relativa a rectificació de la política de
retalls aplicats a l'ensenyament.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 848-849.

RGE núm. 5857/11, relativa a polítiques per tal de sortir de
la crisi.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 847-848.

RGE núm. 5863/11, relativa a finançament del programa de
millora d'instalAlacions i equipaments.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 845-846.

RGE núm. 5767/11, relativa a continuïtat de la llengua
catalana.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 844-845.

RGE núm. 5770/11, relativa a contactar amb l'oposició.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 843-844.

RGE núm. 5847/11, relativa a copagament sanitari.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 861.

RGE núm. 5855/11, relativa a obertura d'una base Ryanair
a Palma de Mallorca.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 858-859.

RGE núm. 5856/11, relativa a reunió amb propietaris
afectats per incendis forestals a Eivissa.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 854-855.

RGE núm. 5858/11, relativa a participació de la Conselleria
d'Administracions Públiques en el marc de la Conferència
estatal de la qualitat en els serveis públics.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 859-860.

RGE núm. 5859/11, relativa a millora de la gestió
d'emergències.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 853-854.

RGE núm. 5860/11, relativa a taxes aeroportuàries.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 860.

RGE núm. 5861/11, relativa a obres a l'IES Josep Maria
Quadrado.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 857-858.

RGE núm. 5862/11, relativa a actuacions per tal de millorar
la situació econòmica de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 855.

RGE núm. 5864/11, relativa a assistència a fires de turisme
especialitzades.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 855-856.

RGE núm. 5865/11, relativa a espais protegits.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 852-853.

RGE núm. 5866/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(II).
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 861-863.

RGE núm. 5867/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(II).
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 850-851.

RGE núm. 5868/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(IV).
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 851-852.

RGE núm. 5869/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(IV).
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 856-857.

RGE núm. 5870/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(V).
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 846-847.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1545/11, relativa a alliberament del deute
hipotecari per la dació en pagament del bé hipotecari.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 180-185.

RGE núm. 1820/11, relativa a excepcions en l'ús del
tacògraf.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 171-175.

RGE núm. 2035/11, relativa a mesures per reforçar i
valorar el paper del professorat en la societat.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 175-180.

RGE núm. 3209/11, relativa a recaptació fiscal més justa.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 260-266.

RGE núm. 2034/11, relativa a rebuig a l'apujada del preu
dels vols interilles acordada pel Ministeri de Foment.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 266-272.

RGE núm. 2075/11, relativa a política d'austeritat del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 311-317.

RGE núm. 2276/11, relativa a reconeixement de la figura
del business angel i ajudes fiscals per a l'ajuda al
desenvolupament de projectes per part d'emprenedors.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 308-311.

RGE núm. 3743/11, relativa a inici de les obres del parc bit
de Menorca.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 351-355.

RGE núm. 2129/11, relativa a fixació d'un termini per
declarar el venciment anticipat dels préstecs hipotecaris i
per regular els interessos de demora.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 355-360.

RGE núm. 3895/11, relativa a reforma fiscal adreçada a la
recuperació econòmica.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 396-403.

RGE núm. 2279/11, relativa a solAlicitud al Consell Superior
d'Esports de la subvenció del cent per cent del cost del
desplaçament dels equips i esportistes de Balears a la
península i a les Illes Canàries per tal de participar en
competicions esportives estatals.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 403-407.

RGE núm. 2314/11, relativa a immediata paralització de les
prospeccions i perforacions petrolíferes i recepció
informativa i immediata audiència del Govern d'Espanya
al Govern de les Illes Balears sobre aquest assumpte.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 491-496.

RGE núm. 2324/11, relativa a impuls de mesures de
protecció dels subscriptors d'hipoteques immobiliàries a les
Illes Balears.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 496-501.

RGE núm. 2325/11, relativa a aplicació d'un IVA
superreduït del 4% a la indústria turística.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 532-535.

RGE núm. 2351/11, relativa a pujada de sous dels alts
càrrecs del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 535-540.

RGE núm. 2335/11, relativa a modificació de les lleis
d'estabilitat pressupostària per garantir l'estabilitat de les
finances públiques.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 623-629.

INFORMES

Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades sobre règim d'incompatibilitat dels diputats.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 360-361.

JURAMENT O PROMESA DE DIPUTATS I
DIPUTADES

Jurament de nous diputats i diputades.
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

ELECCIONS DIVERSES

Del consell de direcció i del director o la directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 5 (30 d'agost), pàg. 102-105.

De membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 407.

DESIGNACIONS DIVERSES

Dels representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 407-408.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

De suport al corredor ferroviari del Mediterrani.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 279-280.

En solidaritat amb els cooperants segrestats al Sàhara i les
seves famílies.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 323.
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Sobre el Dia internacional contra la violència envers les
dones.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 507-508.

Sobre el Front Polisari
DS núm. 10 (22 de desembre), pàg. 843.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILÓ I BENNÀSAR, LOURDES (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 7.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 686-688, 690-691 i 694.

Proposicions de llei
RGE núm. 3198/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de modificació de l'article 21 del Reglament
del Parlament, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 447-448 i
450.

RGE núm. 3916/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de consultes populars per via de referèndum
de les Illes Balears, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 658-659
i 662-663.

Decrets llei 
Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 4 (30
d'agost), pàg. 60-62 i 64-65.

InterpelAlacions
RGE núm. 3123/11, relativa a política de reducció

d'empreses públiques, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 431-
432 i 433.

Mocions
RGE núm. 4102/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general econòmica del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 391-392 i 295-396.

RGE núm. 4532/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de reducció d'empreses públiques, DS núm.
15 (22 de novembre), pàg. 528-529 i 531-532.

Proposicions de llei
RGE núm. 3618/11, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de modificació
de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les
Illes Balears, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 272-273.

Preguntes
RGE núm. 3239/11, relativa a premis Formentor de les

Lletres, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159.
RGE núm. 4779/11, relativa a pressuposts 2012 (I), DS núm.

16 (29 de novembre), pàg. 547 I 548.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3209/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a recaptació fiscal més justa, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 263-265.

RGE núm. 2335/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de les lleis d'estabilitat pressupostària per garantir
l'estabilitat de les finances públiques, DS núm. 17 (7 de
desembre), pàg. 626-628.

AGUILÓ I FUSTER, JOSÉ IGNACIO (Grup Parlamentari
Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 7.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARÍA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 729-730 i 732-733.

Mocions
RGE núm. 4265/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a augment d'una hora lectiva a educació primària,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 1883/11, DS
núm. 13 (8 de novembre), pàg. 435-437 i 439.

Preguntes
RGE núm. 3106/11, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 6 (20 de setembre), pàg. 112.
RGE núm. 3645/11, relativa a pagaments a la Universitat de

les Illes Balears, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 234.
RGE núm. 3974/11, relativa a retribucions dels professors

en els centres sostinguts amb fons públics, DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 331.

RGE núm. 4213/11, relativa a pla de sanejament del govern
del pacte en relació amb l'educació, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 371-372.

RGE núm. 4303/11, relativa a polítiques d'austeritat
aplicades a l'organigrama de la Conselleria d'Educació, DS núm.
13 (8 de novembre), pàg. 426.
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RGE núm. 4604/11, relativa a formació professional a les
Illes Balears, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517-518.

RGE núm. 5067/11, relativa a Programa PAIRE, DS núm.
17 (7 de desembre), pàg. 598-599.

RGE núm. 5862/11, relativa a actuacions per tal de millorar
la situació econòmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 855.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2035/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per reforçar i valorar el paper del professorat
en la societat, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 176-178.

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 721-722, 726-727 i 731.

Proposicions de llei 
RGE núm. 2177/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de supressió de l'article 54 de la Llei de la
dona, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 144.

RGE núm. 1538/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, d'igualtat de dones i homes de les Illes
Balears, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 218-220 i 224-225.

Preguntes
RGE núm. 4393/11, relativa a retalls econòmics (I), DS

núm. 14 (15 de novembre), pàg. 463.
RGE núm. 4616/11, relativa a informació sobre retalls (I),

DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 510.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 722-724, 727-728, 731-732, 735-737,
741-742, 769-770, 774-775, 779-780 i 789-791.

Decrets llei
Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a

l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès

general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls
a la inversió, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 82-84 i 86.

Proposicions de llei
RGE núm. 3198/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de modificació de l'article 21 del Reglament
del Parlament, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 445-446 i
449-450.

RGE núm. 3916/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de consultes populars per via de referèndum
de les Illes Balears, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 656-658
i 661-662.

Mocions
RGE núm. 4340/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en mobilitat, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 489-491.

RGE núm. 4948/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en el canvi d'ús dels
establiments turístics, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 619-
621.

Preguntes
RGE núm. 3103/11, relativa a declaracions relatives a la

llengua, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 111.
RGE núm. 3644/11, relativa a efectes de la reducció de

personal docent, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 236 i 237.
RGE núm. 3966/11, relativa a promoció de la modificació

de la Llei 4/2008, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 328 i 329.
RGE núm. 4621/11, relativa a actuacions per recuperar

cabals públics, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 516.
RGE núm. 5754/11, relativa a sentència del Tribunal

Superior de Justícia sobre Ses Fontanelles, DS núm. 18 (13 de
desembre), pàg. 639.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1545/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a alliberament del deute hipotecari
per la dació en pagament del bé hipotecari, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 180-181 i 184-185.

RGE núm. 2129/11, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a fixació d'un termini per declarar el venciment
anticipat dels préstecs hipotecaris i per regular els interessos de
demora, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 356-357.

RGE núm. 2279/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la subvenció del
cent per cent del cost del desplaçament dels equips i esportistes
de Balears a la península i a les Illes Canàries per tal de
participar en competicions esportives estatals, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 405-406.

RGE núm. 2324/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls de mesures de protecció dels subscriptors d'hipoteques
immobiliàries a les Illes Balears, DS núm. 14 (15 de novembre),
pàg. 499-500.

RGE núm. 2325/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació d'un IVA superreduït del 4% a la indústria turística,
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 533-534.
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ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 26-29, 38-39 i 45.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCESCA LLUC (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Decrets llei
Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei

15/2010, de 22 de desembre, de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 69-71, 74-76
i 77-78.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 4656/11 i 4576/11, dels Grups Parlamentaris

Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, respectivament,
al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012,
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 568-571, 575-577 i 581-
583.

InterpelAlacions
RGE núm. 3474/11, relativa a política general econòmica,

DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 297-299 i 301-302.

Preguntes
RGE núm. 3120/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (V), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 126 i 127.
RGE núm. 3121/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (VI), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 127 i 128.
RGE núm. 3247/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (V), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 165.
RGE núm. 3248/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (VI), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 166 i 167.
RGE núm. 3432/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (I), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 205.
RGE núm. 3433/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (II), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 206 i 207.
RGE núm. 3639/11, relativa a retalls socials (VI), DS núm.

9 (11 d'octubre), pàg. 247.
RGE núm. 3859/11, relativa a mesures econòmiques (IV),

DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 296.
RGE núm. 3978/11, relativa a protecció del territori (II), DS

núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 338 i 339.
RGE núm. 3981/11, relativa a projecte de llei de pressuposts

(III), DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 340.
RGE núm. 4289/11, relativa a  si creu el president del

Govern que dóna confiança als ciutadans la forma que ha seguit
el Govern de les Illes Balears per a la presentació del pressupost
2012, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 378 i 379.

RGE núm. 4321/11, relativa a mesures de reactivació
econòmica (II), DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 429 i 430.

RGE núm. 4407/11, relativa a retalls econòmics (V), DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 478 i 479.

RGE núm. 4620/11, relativa a informació sobre retalls (V),
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 523.

RGE núm. 4782/11, relativa a pressuposts 2012 (IV), DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 563.

RGE núm. 5059/11, relativa a dades d'atur (I), DS núm. 17
(7 de desembre), pàg. 604 i 605.

RGE núm. 5770/11, relativa a contactar amb l'oposició, DS
núm. 20 (22 de desembre), pàg. 843 i 844.

RGE núm. 5866/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(II), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 862.

Eleccions diverses
Del consell de direcció i del director o la directora de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 5 (30
d'agost), pàg. 102-103.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 46.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 706-707, 710-711, 714-715, 740-741 i
744.

Decrets llei
Decret llei 4/2011, de modificació de la Llei 7/2000, de 15

de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears,
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 91-92 i 95-96.

InterpelAlacions
RGE núm. 3454/11, relativa a política generals en el canvi

d'ús dels establiments turístics, DS núm. 15 (22 de novembre),
pàg. 524-525 i 527.

Mocions 
RGE núm. 4948/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general del Govern en el canvi d'ús dels
establiments turístics, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 618-
619 i 622-623.

Preguntes
RGE núm. 3430/11, relativa a reactivació de l'economia

balear (I), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 194 i 195.
RGE núm. 4358/11, relativa a valoració del Govern de les

darreres dades d’atur, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 420.
RGE núm. 4396/11, relativa a retalls econòmics (IV), DS

núm. 14 (15 de novembre), pàg. 468 i 469.
RGE núm. 5060/11, relativa a dades d'atur, DS núm. 17 (7

de desembre), pàg. 591 i 592.
RGE núm. 5867/11, relativa a balanç de gestió de mig any

(II), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 850.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 2325/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació d'un IVA superreduït del 4% a la indústria turística,
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 533.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 29-33, 39-40 i 44.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 751-753, 756-757, 761-762, 764-765 i
783-785.

Decrets llei 
Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 4 (30
d'agost), pàg. 65.

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 71-73, 76 i 78.

Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a
l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls
a la inversió, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 87.

Mocions
RGE núm. 4102/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general econòmica del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 394-395.

RGE núm. 4663/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política audiovisual, DS núm. 17 (7 de desembre),
pàg. 613-615.

Preguntes
RGE núm. 3104/11, relativa a atur del mes d'agost, DS núm.

6 (20 de setembre), pàg. 121.
RGE núm. 3251/11, relativa a conveni ferroviari, DS núm.

7 (27 de setembre), pàg. 164.
RGE núm. 3593/11, relativa a calendari de pagaments a les

entitats que gestionen serveis concertats per a les persones amb
discapacitat, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203 i 204.

RGE núm. 3894/11, relativa als motius pels quals el Govern
de les Illes Balears ha decidit crear la figura del delegat del
Govern a l’illa de Formentera, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg.
295.

RGE núm. 3965/11, relativa a pressuposts per al 2012, DS
núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 337 i 338.

RGE núm. 4207/11, relativa a model econòmic del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 377 i
378.

RGE núm. 4388/11, relativa a retallades al pressupost, DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 477 i 478.

RGE núm. 4766/11, relativa a Llei de dependència, DS núm.
16 (29 de novembre), pàg. 562.

RGE núm. 5076/11, relativa a Institut Nóos/Urdangarin, DS
núm. 17 (7 de desembre), pàg. 603 i 604.

RGE núm. 5753/11, relativa a protecció d'Es Canons, DS
núm. 18 (13 de desembre), pàg. 649.

RGE núm. 5847/11, relativa a copagament sanitari, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 861.

Eleccions diverses
Del consell de direcció i del director o la directora de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 5 (30
d'agost), pàg. 103.

Designacions diverses
Dels representants del Parlament al Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears, DS núm. 12 (2 de novembre),
pàg. 407.

BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 3 (21 de juny), pàg. 50.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 833-834.

Proposicions de llei
RGE núm. 3472/11, del Grup Parlamentari Socialista,

reguladora de la protecció de les persones consumidores o
usuàries en els serveis de telefonia i internet a les Illes Balears,
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 453-455 i 456-457.

Preguntes
RGE núm. 3236/11, relativa a pagaments efectuats per part

de l'Administració de l'Estat en relació amb la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal a les
persones en situació de dependència, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 151.

RGE núm. 4300/11, relativa a pla per agilitar les consultes
mèdiques, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 416.

RGE núm. 4398/11, relativa a pagaments efectuats al tercer
sector, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 469.

RGE núm. 5066/11, relativa a targeta sanitària, DS núm. 17
(7 de desembre), pàg. 593-594.

Proposicions de llei 
RGE núm. 2177/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de supressió de l'article 54 de la Llei de la
dona, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 142-143.

RGE núm. 1538/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, d'igualtat de dones i homes de les Illes
Balears, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 220-222 i 225-226.
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BAUZÁ I COLOM, ROSA MARÍA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Preguntes
RGE núm. 3425/11, relativa a actuació de la Direcció

General de Salut Pública en relació amb els anomenats oxyshot,
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191-192.

BAUZÁ I DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 18-22, 35-38, 40-42 i 44.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Projectes de llei
RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el

període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener del
2011, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 441-443.

RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 671-672, 675-676, 679-680, 683-684,
767-768, 773-774 i 778-779.

Preguntes
RGE núm. 3119/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (IV), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 125 i 126.
RGE núm. 3245/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (II), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 162.
RGE núm. 3847/11, relativa a mesures econòmiques (I), DS

núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 286 i 287.
RGE núm. 4781/11, relativa a pressuposts 2012 (III), DS

núm. 16 (29 de novembre), pàg. 552.
RGE núm. 5062/11, relativa a terrenys protegits, DS núm.

17 (7 de desembre), pàg. 595 i 596.
RGE núm. 5865/11, relativa a espais protegits, DS núm. 20

(22 de desembre), pàg. 852.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3895/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma fiscal adreçada a la recuperació econòmica, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 400-401.

RGE núm. 2314/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a immediata paralització de les prospeccions i perforacions
petrolíferes i recepció informativa i immediata audiència del
Govern d'Espanya al Govern de les Illes Balears sobre aquest
assumpte, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 493-494.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 3 (21 de juny), pàg. 50.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 696-698.

InterpelAlacions
RGE núm. 1885/11, relativa a política general en mobilitat,

DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 384-386 i 388-389.
RGE núm. 1886/11, relativa a política audiovisual, DS núm.

14 (15 de novembre), pàg. 480-482 i 484-485.

Mocions
RGE núm. 4663/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política audiovisual, DS núm. 17 (7 de desembre),
pàg. 612-613 i 617-618.

Preguntes
RGE núm. 3429/11, relativa a català, llengua vehicular a

IB3, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 193 i 194.
RGE núm. 3845/11, relativa a càrrecs directius de la nova

estructura d'IB3, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 282.
RGE núm. 4619/11, relativa a informació sobre retalls (IV),

DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 514 i 515.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 782-783 i 787-789.

Mocions
RGE núm. 3286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a política de transport aeri, DS núm.
8 (4 d'octubre), pàg. 213.

Preguntes
RGE núm. 3117/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (II), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 123.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1820/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a excepcions en l'ús del tacògraf, DS núm. 7 (27 de setembre),
pàg. 173-174.

RGE núm. 2034/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a l'apujada del preu dels vols interilles acordada pel
Ministeri de Foment, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 268-269.
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BOSCH I ACARRETA, LOURDES (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 713-714 i 716.

Mocions
RGE núm. 4948/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general del Govern en el canvi d'ús dels
establiments turístics, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 621-
622.

Preguntes
RGE núm. 3110/11, relativa a reducció de despeses a les

grans fires turístiques, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 116.
RGE núm. 3237/11, relativa a expedients aturats a la

Comissió Balear de Medi Ambient, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 158.

RGE núm. 3653/11, relativa a repercussió per a Balears dels
projecte presentat pel Grup Melià, DS núm. 9 (11 d'octubre),
pàg. 243-244.

RGE núm. 3854/11, relativa a promoció turística de les Illes,
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 289.

RGE núm. 4214/11, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 372.

RGE núm. 4403/11, relativa a temporada turística a
Mallorca, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 465.

RGE núm. 4609/11, relativa a valoració de la fira World
Travel Market, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 518-519.

RGE núm. 5070/11, relativa a junta rectora del Consorci de
la borsa de places, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 599.

RGE núm. 5764/11, relativa a plataforma d'autoavaluació
d'establiments turístics, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 643.

RGE núm. 5864/11, relativa a assistència a fires de turisme
especialitzades, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 856.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2325/11, del grup Parlamentari Popular, relativa

a aplicació d'un IVA superreduït del 4% a la indústria turística,
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 532-533 i 534-535.

BOSCH I SANS, RAFEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 33-35 i 44.

Decrets llei 
Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 4 (30
d'agost), pàg. 65.

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 66-69 i 73-74.

Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a
l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls
a la inversió, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 87.

Decret llei 4/2011, de modificació de la Llei 7/2000, de 15
de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears,
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 97.

Decret llei 6/2011, de mesures tributàries urgents, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 865-867 i 872-873.

Proposicions de llei
RGE núm. 3618/11, dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de modificació
de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les
Illes Balears, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 273.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 4656/11 i 4576/11, dels Grups Parlamentaris

Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, respectivament,
al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012,
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 579-581 i 584-585.

Mocions
RGE núm. 3286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a política de transport aeri, DS núm.
8 (4 d'octubre), pàg. 215.
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Preguntes
RGE núm. 3114/11, relativa a xifres de dèficit de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (20 de
setembre), pàg. 119.

RGE núm. 3244/11, relativa a xifres del deute de les Illes
Balears, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 161.

RGE núm. 3423/11, relativa a Pla de sanejament
economicofinancer, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203.

RGE núm. 3654/11, relativa a reestructuració de les
empreses públiques, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 246.

RGE núm. 3849/11, relativa a inversions silencioses, DS
núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 292-293.

RGE núm. 3969/11, relativa a cost financer del deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 335-336.

RGE núm. 4210/11, relativa a dades financeres facilitades
per l'anterior govern, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 375-
376.

RGE núm. 4406/11, relativa a elaboració dels pressuposts de
la comunitat autònoma per al 2012, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 475-476.

RGE núm. 4608/11, relativa a compliment de la sentència
del Conveni de carreteres, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg.
520.

RGE núm. 4774/11, relativa a colAlaboració del Govern amb
l'Ajuntament de Manacor en relació amb el Pont d'Es Riuet, DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 559.

RGE núm. 5065/11, relativa a carreteres de l'illa d'Eivissa,
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 601.

RGE núm. 5760/11, relativa a deute del Govern central amb
la nostra comunitat autònoma, DS núm. 18 (13 de desembre),
pàg. 646.

RGE núm. 5855/11, relativa a obertura d'una base Ryanair
a Palma de Mallorca, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 858.

Eleccions diverses
Del consell de direcció i del director o la directora de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 5 (30
d'agost), pàg. 103-104.

Qüestió d'ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 3427/11, relativa a

conseqüències de la paralització i posterior modificació del
projecte de l'hospital de Son Espases, DS núm. 8 (4 d'octubre),
pàg. 200.

CAMPS I BUENAVENTURA, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Preguntes
RGE núm. 4401/11, relativa a temporada turística a

Menorca, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 464.
RGE núm. 4606/11, relativa a lloguer de dos locals situats

a Ciutadella, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 508.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

Projectes de llei
RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el

període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener del
2011, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 444-445.

RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 674-675, 677-678, 682-683 i 685-686.

Mocions
RGE núm. 3576/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política econòmica del Govern, DS núm. 9 (11
d'octubre), pàg. 257-258.

RGE núm. 4102/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general econòmica del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 392-394.

Preguntes
RGE núm. 3238/11, relativa a ajudes Proagro 2010, DS

núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2335/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de les lleis d'estabilitat pressupostària per garantir
l'estabilitat de les finances públiques, DS núm. 17 (7 de
desembre), pàg. 623-625 i 628-629.

CARBONERO I MALBERTI, JAUME (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Decrets llei
Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a

l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls
a la inversió, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 81-82 i 85-86.

Preguntes
RGE núm. 3250/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (I), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 155.
RGE núm. 3977/11, relativa a protecció del territori (I), DS

núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327 i 328.
RGE núm. 4317/11, relativa a projectes urbanístics i

seguretat jurídica (I), DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 423.
RGE núm. 5765/11, relativa a urbanitzacions classificades

actualment com a sòl rústic protegit, DS núm. 18 (13 de
desembre), pàg. 636.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1545/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a alliberament del deute hipotecari
per la dació en pagament del bé hipotecari, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 182.

RGE núm. 2324/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls de mesures de protecció dels subscriptors d'hipoteques
immobiliàries a les Illes Balears, DS núm. 14 (15 de novembre),
pàg. 497-498.

CASTRO I GANDASEGUI, CARMEN (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 798-799, 804-805 i 808.

Preguntes
RGE núm. 3116/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (I), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 122.
RGE núm. 3431/11, relativa a reactivació de l'economia

balear (II), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 200 i 201.
RGE núm. 3638/11, relativa a retalls socials (IV), DS núm.

9 (11 d'octubre), pàg. 238 i 239.
RGE núm. 3979/11, relativa a projecte de llei de pressuposts

(I), DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 331 i 332.
RGE núm. 4223/11, relativa a recomanacions del CES, DS

núm. 12 (2 de novembre), pàg. 373 i 374.
RGE núm. 4777/11, relativa a compromisos en salut i

serveis socials, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555 i 556.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2075/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política d'austeritat del Govern de les Illes Balears, DS núm.
10 (18 d'octubre), pàg. 314-315.

RGE núm. 2351/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 535-536 i 539.

DELGADO I TRUYOLS, CARLOS JUAN (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears,
DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 46.

Decrets llei
Decret llei 6/2011, de mesures tributàries urgents, DS núm.

20 (22 de desembre), pàg. 867-870 i 873-875.

Preguntes
RGE núm. 3640/11, relativa a retalls socials (III), DS núm.

9 (11 d'octubre), pàg. 233.
RGE núm. 3848/11, relativa a mesures econòmiques (II), DS

núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 283 i 284.
RGE núm. 4221/11, relativa a pressuposts per al 2012, DS

núm. 12 (2 de novembre), pàg. 369.
RGE núm. 4319/11, relativa a dades econòmiques, DS núm.

13 (8 de novembre), pàg. 424 i 425.
RGE núm. 4395/11, relativa a retalls econòmics (III), DS

núm. 14 (15 de novembre), pàg. 471 i 472.
RGE núm. 5768/11, relativa a normativa autonòmica sobre

transparència, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 640.

InterpelAlacions
RGE núm. 3050/11, relativa a política econòmica general,

DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 167-169 i 170-171.

Mocions
RGE núm. 3576/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política econòmica del Govern, DS núm. 9 (11
d'octubre), pàg. 253-255 i 258-259.

DURAN I CLADERA, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.
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Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 765-766.

Preguntes
RGE núm. 4404/11, relativa a augment de les amortitzacions

per al 2012, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 466.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2075/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política d'austeritat del Govern de les Illes Balears, DS núm.
10 (18 d'octubre), pàg. 311-313 i 316.

RGE núm. 2324/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls de mesures de protecció dels subscriptors d'hipoteques
immobiliàries a les Illes Balears, DS núm. 14 (15 de novembre),
pàg. 496-497 i 500-501.

RGE núm. 2351/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 536-537.

ESTARELLAS I TORRENS, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 44.

FERNÁNDEZ I JUAN, JAIME (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 8.

Preguntes
RGE núm. 3850/11, relativa a instalAlació de gasoductes a

les Illes Balears, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 281.
RGE núm. 4298/11, relativa a pla d'ajuda d'autoprotecció

contra incendis a Eivissa, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg.
415-416.

FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 50.

FERRER I RIBAS, JAUME (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Preguntes
RGE núm. 3985/11, relativa a delegació del Govern a

Formentera, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 325.
RGE núm. 4613/11, relativa a transport marítim entre les

Illes, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 509.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 50.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 758-760 i 762.

Preguntes
RGE núm. 5758/11, relativa a Decret llei de mesures

tributàries urgents, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 634-635.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1545/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a alliberament del deute hipotecari
per la dació en pagament del bé hipotecari, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 182-184.

RGE núm. 2129/11, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a fixació d'un termini per declarar el venciment
anticipat dels préstecs hipotecaris i per regular els interessos de
demora, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 357-360.

GALMÉS I VERGER, LLORENÇ (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 742-744.

Preguntes
RGE núm. 4297/11, relativa a infraestructures sanitàries del

Raiguer, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 415.
RGE núm. 4602/11, relativa a cursa per la dona Palma

Fitness, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517.
RGE núm. 5863/11, relativa a finançament del programa de

millora d'instalAlacions i equipaments, DS núm. 20 (22 de
desembre), pàg. 845-846.

GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO LUÍS (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.
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GÓMEZ I PÉREZ, ANTONIO (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 692-694 i 695-696.

Proposicions de llei
RGE núm. 3916/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de consultes populars per via de referèndum
de les Illes Balears, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 660-661
i 663-664.

Decrets llei 
Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 4 (30
d'agost), pàg. 59-60 i 63-64.

Mocions
RGE núm. 3766/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a transferències de competències als
consells insulars, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 305-307.

Preguntes
RGE núm. 3107/11, relativa a posada en funcionament de

l'EDAR de Cala Tarida a Eivissa, DS núm. 6 (20 de setembre),
pàg. 113.

RGE núm. 3242/11, relativa a tasques desenvolupades per
a l'extinció de l'incendi succeït a Eivissa, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 160.

RGE núm. 3851/11, relativa a recuperació de torrents a
Eivissa, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 287-288.

RGE núm. 4299/11, relativa a vaixell encallat a les costes de
Formentera, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 424.

RGE núm. 5762/11, relativa a plaga de processionària del pi
a l'illa de Formentera, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 642.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1820/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a excepcions en l'ús del tacògraf, DS núm. 7 (27 de setembre),
pàg. 172-173 i 175.

RGE núm. 2314/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a immediata paralització de les prospeccions i perforacions
petrolíferes i recepció informativa i immediata audiència del
Govern d'Espanya al Govern de les Illes Balears sobre aquest
assumpte, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 492-493 i 495-
496.

LLUFRIU I ESTEVA, EULÀLIA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 46.

MAICAS I SOCIAS, LUÍS (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Preguntes
RGE núm. 5767/11, relativa a continuïtat de la llengua

catalana, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 844 i 845.

MARÍ I FERRER, MARÍA VIRTUDES (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 777-778 i 780-781.

Decrets llei
Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a

l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls
a la inversió, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 80-81 i 84-85.

Preguntes
RGE núm. 3240/11, relativa a situació de les praderies de

posidònia, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152.
RGE núm. 3419/11, relativa a ajudes concedides al sector

agrari pendents de pagament, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 196.
RGE núm. 3649/11, relativa a dessaladora de Santa Eulàlia

a Eivissa, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 242-243.
RGE núm. 3863/11, relativa a interconnexió de la

dessaladora de Vila i Sant Antoni, DS núm. 10 (18 d'octubre),
pàg. 291-292.
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RGE núm. 3976/11, relativa a projecte per tal de construir
una depuradora a Sa Coma (Eivissa), DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 333-334.

RGE núm. 4208/11, relativa a pagament de les
expropiacions per carreteres, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg.
382-383.

RGE núm. 4304/11, relativa a pagament del conveni de
carreteres al Consell Insular d'Eivissa, DS núm. 13 (8 de
novembre), pàg. 427.

RGE núm. 4611/11, relativa a estalvi a Serveis Ferroviaris
de Mallorca, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 521.

RGE núm. 4773/11, relativa a préstec bancari, DS núm. 16
(29 de novembre), pàg. 557.

RGE núm. 5856/11, relativa a reunió amb propietaris
afectats per incendis forestals a Eivissa, DS núm. 20 (22 de
desembre), pàg. 854.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2034/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a l'apujada del preu dels vols interilles acordada pel
Ministeri de Foment, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 266-268 i
271-272.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Preguntes
RGE núm. 4222/11, relativa a baixes de professorat, DS

núm. 12 (2 de novembre), pàg. 367.
RGE núm. 4316/11, relativa a línia d'alta tensió a Eivissa,

DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 419.
RGE núm. 4778/11, relativa a consell d'administració d'IB3,

DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 550.
RGE núm. 5769/11, relativa a promoció turística a Eivissa,

DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 637 i 638.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL JOSÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 719-721 i 744.

Preguntes
RGE núm. 3971/11, relativa a primera reunió de la Mesa de

Batles celebrada a Menorca i a Mallorca, DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 324 i 325.

RGE núm. 4209/11, relativa a model de colAlaboració
públicoprivat, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 368.

RGE núm. 5072/11, relativa a estalvi en concepte de
lloguers per part de la Conselleria de Turisme i Esports, DS
núm. 17 (7 de desembre), pàg. 591.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 692, 694-695, 698-699, 701, 799-801,
805 i 809.

Decrets llei 
Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 4 (30
d'agost), pàg. 62-63 i 65.

InterpelAlacions
RGE núm. 3068/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a política de transport aeri, DS núm.
6 (20 de setembre), pàg. 129-130 i 132.

RGE núm. 1831/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències de competències als
consells insulars, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 207-208 i 209-
210.

Mocions
RGE núm. 3286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a política de transport aeri, DS núm.
8 (4 d'octubre), pàg. 211-212 i 215.

RGE núm. 3766/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències de competències als
consells insulars, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 303-304 i
307-308.

RGE núm. 4265/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a augment d'una hora lectiva a educació primària,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 1883/11, DS
núm. 13 (8 de novembre), pàg. 437-438.

Preguntes
RGE núm. 3657/11, relativa a Sa Graduada, DS núm. 9 (11

d'octubre), pàg. 235 i 236.
RGE núm. 4206/11, relativa a política del Govern en l'etapa

de 0-3 d'educació infantil, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg.
380 i 381.

RGE núm. 4599/11, relativa a formació professional de
l'àmbit sanitari, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 511.

RGE núm. 5075/11, relativa a dessaladores, DS núm. 17 (7
de desembre), pàg. 594 i 595.

RGE núm. 5848/11, relativa a rectificació de la política de
retalls aplicats a l'ensenyament, DS núm. 20 (22 de desembre),
pàg. 848 i 849.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 2035/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per reforçar i valorar el paper del professorat
en la societat, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 178-179.

RGE núm. 2034/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a l'apujada del preu dels vols interilles acordada pel
Ministeri de Foment, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 269-271.

RGE núm. 3743/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inici de les obres del parc bit de Menorca, DS núm. 11
(25 d'octubre), pàg. 352-353.

RGE núm. 2314/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a immediata paralització de les prospeccions i perforacions
petrolíferes i recepció informativa i immediata audiència del
Govern d'Espanya al Govern de les Illes Balears sobre aquest
assumpte, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 494-495.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 9.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el

període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener del
2011, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 443-444.

RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 672-674, 676-677, 680-682, 684-685,
707-708, 711-712, 715-716 i 718-719.

Decrets llei
Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors

i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, DS
núm. 6 (20 de setembre), pàg. 138-139 i 140-141.

Decret llei 6/2011, de mesures tributàries urgents, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 870-872 i 875-876.

Mocions
RGE núm. 3576/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política econòmica del Govern, DS núm. 9 (11
d'octubre), pàg. 255-257.

RGE núm. 4532/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de reducció d'empreses públiques, DS núm.
15 (22 de novembre), pàg. 529-530.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 4656/11 i 4576/11, dels Grups Parlamentaris

Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, respectivament,
al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012,
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 571-574, 577-578 i 583-
584.

Preguntes
RGE núm. 3440/11, relativa a interlocutor davant les

autoritats estatals i comunitàries, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg.
195 i 196.

RGE núm. 4360/11, relativa a actuació del Govern per
reduir el nombre d’aturats, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg.
418 i 419.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1820/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a excepcions en l'ús del tacògraf, DS núm. 7 (27 de setembre),
pàg. 174-175.

RGE núm. 2075/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política d'austeritat del Govern de les Illes Balears, DS núm.
10 (18 d'octubre), pàg. 313-314 i 316.

RGE núm. 2276/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconeixement de la figura del business angel i ajudes fiscals
per a l'ajuda al desenvolupament de projectes per part
d'emprenedors, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 310-311.

RGE núm. 2335/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de les lleis d'estabilitat pressupostària per garantir
l'estabilitat de les finances públiques, DS núm. 17 (7 de
desembre), pàg. 625-626.

MERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Decrets llei
Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors

i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, DS
núm. 6 (20 de setembre), pàg. 134-136 i 130-140.

Mocions
RGE núm. 4532/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de reducció d'empreses públiques, DS núm.
15 (22 de novembre), pàg. 530-531.

Preguntes
RGE núm. 3115/11, relativa a valoració de dèficit públic de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (20 de
setembre), pàg. 120 i 121.

RGE núm. 4603/11, relativa a dotació de fons a les societats
de garantia recíproca, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 507-
508.

RGE núm. 4768/11, relativa a pla de defensa contra incendis
forestals de la CAIB, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 549.

RGE núm. 5755/11, relativa a subvencions empresarials, DS
núm. 18 (13 de desembre), pàg. 635.

RGE núm. 5857/11, relativa a polítiques per tal de sortir de
la crisi, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 847-848.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3209/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a recaptació fiscal més justa, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 262-263.
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RGE núm. 2276/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconeixement de la figura del business angel i ajudes fiscals
per a l'ajuda al desenvolupament de projectes per part
d'emprenedors, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 308-309 i 311.

RGE núm. 3895/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma fiscal adreçada a la recuperació econòmica, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 396-398 i 401-403.

MERCADAL I CAMPS, MARGARITA RAQUEL (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

MONERRIS I BARBERÁ, MANUEL JOSÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Preguntes
RGE núm. 3975/11, relativa a reformes de l'IES Ramis i

Ramis de Maó, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327.

OBRADOR I GUZMAN, MARÍA CONCEPCIÓN (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 825-827 i 830-831.

Proposicions de llei
RGE núm. 3472/11, del Grup Parlamentari Socialista,

reguladora de la protecció de les persones consumidores o
usuàries en els serveis de telefonia i internet a les Illes Balears,
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 451-452 i 455-456.

Preguntes
RGE núm. 3642/11, relativa a retalls socials (II), DS núm.

9 (11 d'octubre), pàg. 232.
RGE núm. 4582/11, relativa a retalls socials en el pressupost

del 2012, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 467.
RGE núm. 4618/11, relativa a informació sobre retalls (III),

DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 512.
RGE núm. 5063/11, relativa a Llei de dependència, DS núm.

17 (7 de desembre), pàg. 592 i 593.
RGE núm. 5868/11, relativa a balanç de gestió de mig any

(IV), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 851.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2129/11, del Grup parlamentari Socialista,

relativa a fixació d'un termini per declarar el venciment
anticipat dels préstecs hipotecaris i per regular els interessos de
demora, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 355-356 i 360.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 750-751, 755-756, 760-761 i 763-764.

Decrets llei
Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors

i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, DS
núm. 6 (20 de setembre), pàg. 136-137 i 140.

Mocions
RGE núm. 4340/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en mobilitat, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 486-487 i 491.

Preguntes
RGE núm. 3846/11, relativa a projecte del tren de Llevant,

DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 280.
RGE núm. 4780/11, a pressuposts 2012 (II), DS núm. 16 (29

de novembre), pàg. 548.
RGE núm. 5870/11, relativa a balanç de gestió de mig any

(V), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 846 i 847.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2276/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reconeixement de la figura del business angel i ajudes fiscals
per a l'ajuda al desenvolupament de projectes per part
d'emprenedors, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 309-310.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 820-821 i 824-825.
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Mocions
RGE núm. 3896/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sanitària, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg.
347-348.

Preguntes
RGE núm. 3109/11, relativa a desplaçaments de pacients

que s'han de traslladar a Mallorca per rebre tractament, DS núm.
6 (20 de setembre), pàg. 115.

RGE núm. 3427/11, relativa a conseqüències de la
paralització i posterior modificació del projecte de l'hospital de
Son Espases, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 199.

RGE núm. 3647/11, relativa a reducció de càrrecs dins l'ib-
salut, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 241-242.

RGE núm. 3853/11, relativa a desplaçaments entre illes dels
esportistes de Balears, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 288.

RGE núm. 4212/11, relativa a mesures del pla de sanejament
del govern anterior en matèria de salut, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 371.

RGE núm. 4397/11, relativa a Projecte ib-salut 2020, DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 473-474.

RGE núm. 4769/11, relativa a Projecte ib-salut 2020, DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 556-557.

RGE núm. 5761/11, relativa a fira de turisme esportiu, DS
núm. 18 (13 de desembre), pàg. 642.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2279/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la subvenció del
cent per cent del cost del desplaçament dels equips i esportistes
de Balears a la península i a les Illes Canàries per tal de
participar en competicions esportives estatals, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 403-404 i 406-407.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 46.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

PONS I FULLANA, MARIA ASSUMPCIÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 791-792.

Preguntes
RGE núm. 3108/11, relativa a situació sanitària dels

municipis, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 114-115.
RGE núm. 3235/11, relativa a ampliació del port de Cala En

Bosch de Ciutadella, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 157.
RGE núm. 3418/11, relativa a deute en expropiacions per a

la construcció de carreteres, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 201-
202.

RGE núm. 3652/11, relativa a quantitat pendent de
pagament a les navilieres per part de l'anterior executiu, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 245.

RGE núm. 3855/11, relativa a canvi de model del descompte
a residents, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 293.

RGE núm. 4215/11, relativa a criteris de nomenament dels
membres del Consell d'Administració de Ports de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 381-382.

RGE núm. 4305/11, relativa a millores a les estacions
depuradores d'aigües residuals a Menorca, DS núm. 13 (8 de
novembre), pàg. 428.

RGE núm. 4579/11, relativa a reunió mantinguda pel
Govern amb la junta directiva de la FELIB, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 474-475.

RGE núm. 4770/11, relativa a reunió de la Comissió
Interdepartamental de Turisme, DS núm. 16 (29 de novembre),
pàg. 558.

RGE núm. 5071/11, relativa a modificació de la Llei
d'activitats classificades, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 600.

RGE núm. 5759/11, relativa a reunió del Consell de
coordinació de policies locals, DS núm. 18 (13 de desembre),
pàg. 645.

RGE núm. 5861/11, relativa a obres a l'IES Josep Maria
Quadrado, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 858.

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

Preguntes
RGE núm. 3249/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (III), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 154.
RGE núm. 4320/11, relativa a mesures de reactivació

econòmica (I), DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 421.
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Proposicions no de llei 
RGE núm. 3743/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les obres del parc bit de Menorca, DS núm. 11
(25 d'octubre), pàg. 351-352 i 254-355.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 806-808 i 809-810.

Decrets llei
Decret llei 4/2011, de modificació de la Llei 7/2000, de 15

de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears,
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 89-91 i 95.

Preguntes
RGE núm. 3243/11, relativa a deute del SOIB amb

ajuntaments i mancomunitats, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg.
153.

RGE núm. 3852/11, relativa a devolució de 78.000 euros al
Ministeri de Sanitat, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 284-285.

RGE núm. 3968/11, relativa a gestió de les ajudes de la
Política Agrària Comuna (PAC), DS núm. 11 (25 d'octubre),
pàg. 330.

RGE núm. 4211/11, relativa a suspensió dels fons socials
europeus per finançar projectes i programes del SOIB, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 370.

RGE núm. 4771/11, relativa a reestructuració de la xarxa
d'oficines del SOIB, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555.

RGE núm. 5069/11, relativa a consell d'àrea del sector de
Llevant, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 596-597.

RGE núm. 5756/11, relativa a targeta bàsica, DS núm. 18
(13 de desembre), pàg. 641.

RGE núm. 5859/11, relativa a millora de la gestió
d'emergències, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 853.

RIERA I MARTOS, MARIA NURIA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 42.

RITA I LARRUCEA, MARIA CRISTINA (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 734-735 i 739-740.

InterpelAlacions
RGE núm. 1883/11, relativa a política general d'hores

lectives a l'ensenyament primari, DS núm. 11 (25 d'octubre),
pàg. 341-342 i 344.

Mocions
RGE núm. 4265/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a augment d'una hora lectiva a educació primària,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 1883/11, DS
núm. 13 (8 de novembre), pàg. 434-435 i 438-439.

Preguntes
RGE núm. 3643/11, relativa a retalls socials (I), DS núm. 9

(11 d'octubre), pàg. 231.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2035/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per reforçar i valorar el paper del professorat
en la societat, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 175-176 i 179-
180.

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari
Popular)

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 46.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 699-701.

Proposicions de llei
RGE núm. 3198/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de modificació de l'article 21 del Reglament
del Parlament, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 448-449 i
450-451.

Mocions
RGE núm. 4663/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política audiovisual, DS núm. 17 (7 de desembre),
pàg. 615-616.
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Preguntes
RGE núm. 3113/11, relativa a sentència del Tribunal

Suprem en relació amb els convenis de carreteres, DS núm. 6
(20 de setembre), pàg. 118-119.

RGE núm. 3421/11, relativa a creació de la central de
contractació, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 197.

RGE núm. 3646/11, relativa a negociacions dutes a terme
sobre el traspàs de les competències en matèria de justícia, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 240-241.

RGE núm. 3856/11, relativa a modificació unilateral del
Conveni de carreteres, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 290.

RGE núm. 3970/11, relativa a destí de les partides
pressupostàries destinades al Fons de cooperació local, DS núm.
11 (25 d'octubre), pàg. 333.

RGE núm. 4217/11, relativa a programa policia tutor, DS
núm. 12 (2 de novembre), pàg. 383.

RGE núm. 4302/11, relativa a estalvi anual en concepte
d'eliminació de lloguers, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg.
426-427.

RGE núm. 4610/11, relativa a gestió centralitzada del parc
mòbil, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 519.

RGE núm. 4776/11, relativa a Pla director de simplificació
administrativa, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 560.

RGE núm. 5068/11, relativa a pagament del Fons de
Cooperació Local, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 602.

RGE núm. 5763/11, relativa a adquisició de l'edifici situat
al carrer Palau Reial, 14, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg.
647.

RGE núm. 5858/11, relativa a participació de la Conselleria
d'Administracions Públiques en el marc de la Conferència
estatal de la qualitat en els serveis públics, DS núm. 20 (22 de
desembre), pàg. 859.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

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

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 45.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 683, 812-814, 818-819, 822-824, 827-
828 i 831-832.

Decrets llei
Decret llei 4/2011, de modificació de la Llei 7/2000, de 15

de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears,
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 93-94 i 96.

Proposicions de llei
RGE núm. 1538/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, d'igualtat de dones i homes de les Illes
Balears, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 216-218 i 222-224.

RGE núm. 3472/11, del Grup Parlamentari Socialista,
reguladora de la protecció de les persones consumidores o
usuàries en els serveis de telefonia i internet a les Illes Balears,
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 453 i 456.

InterpelAlacions
RGE núm. 3099/11, relativa a política del Govern relativa

a menors i joves en risc d'exclusió social, DS núm. 17 (7 de
desembre), pàg. 606-608 i 610-611.

RGE núm. 3100/11, relativa a política del Govern en matèria
de dependència, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 650-652 i
654-655.

Mocions
RGE núm. 3896/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sanitària, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg.
348-350.

Preguntes
RGE núm. 3252/11, relativa a programa d'intervenció

socioeducativa, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 156 i 157.
RGE núm. 3860/11, relativa a calendari de pagaments a les

entitats que donen serveis a les persones amb discapacitats, DS
núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 285 i 286.

RGE núm. 4308/11, relativa a Defensor del Menor, DS núm.
13 (8 de novembre), pàg. 422.

RGE núm. 4389/11, relativa a targeta bàsica, DS núm. 14
(15 de novembre), pàg. 470 i 471.

RGE núm. 4765/11, relativa a coordinador de salut amb
associacions de pacients, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg.
553.

Proposicions de llei 
RGE núm. 2177/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, de supressió de l'article 54 de la Llei de la
dona, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 141-142 i 145.

RGE núm. 3209/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a recaptació fiscal més justa, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 260-262 i 265-266.

RGE núm. 3895/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma fiscal adreçada a la recuperació econòmica, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 398-400.

RGE núm. 2351/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 537-539.

AlAlusions
En relació amb la Pregunta RGE núm. 4618/11, relativa a

informació sobre retalls (III), DS núm. 15 (22 de novembre),
pàg. 513.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2011 29

 

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 10.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Mocions
RGE núm. 3286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a política de transport aeri, DS núm.
8 (4 d'octubre), pàg. 212-213.

Preguntes
RGE núm. 3424/11, relativa a situació de les obres del nou

colAlegi de Maó, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191.
RGE núm. 3973/11, relativa a grau de compliment del II Pla

estratègic de joventut 2010-2012, DS núm. 11 (25 d'octubre),
pàg. 326.

SBERT I MUNTANER, FEDERICO ANTONIO (Grup
Parlamentari Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

SERRA I CABANELLAS, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Preguntes
RGE núm. 3967/11, relativa a situació de l'empresa CAIB

Patrimoni, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 323.
RGE núm. 4301/11, relativa a constitució de l'Institut

Ramon Llull, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 417.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

SUGRAÑES I BARENYS, MARIA MISERICÒRDIA
(Grup Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3743/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les obres del parc bit de Menorca, DS núm. 11
(25 d'octubre), pàg. 353-354.

TADEO I FLORIT SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 717-718.

Mocions
RGE núm. 3766/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a transferències de competències als
consells insulars, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 304-305.

Preguntes
RGE núm. 3428/11, relativa a centre de l'112 a Eivissa, DS

núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 192 i 193.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2279/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la subvenció del
cent per cent del cost del desplaçament dels equips i esportistes
de Balears a la península i a les Illes Canàries per tal de
participar en competicions esportives estatals, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 404-405.

THOMÀS I MULET, VICENÇ DE PAÜL (Grup
Parlamentari Socialista)

Promesa del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 46.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 810-812, 817 i 821-822.
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InterpelAlacions
RGE núm. 1884/11, relativa a política sanitària, DS núm. 9

(11 d'octubre), pàg. 248-249, 251-252 i 253.

Mocions
RGE núm. 3896/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política sanitària, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg.
345-346 i 350-351.

Preguntes
RGE núm. 3118/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (III), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 124 i 125.
RGE núm. 3246/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (IV), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 163.
RGE núm. 3641/11, relativa a retalls socials (V), DS núm.

9 (11 d'octubre), pàg. 239 i 240.
RGE núm. 3858/11, relativa a mesures econòmiques (III),

DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 290 i 291.
RGE núm. 3980/11, relativa a projecte de llei de pressuposts

(II), DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 334 i 335.
RGE núm. 4219/11, relativa a atenció sanitària, DS núm. 12

(2 de novembre), pàg. 374 i 375.
RGE núm. 4394/11, relativa a retalls econòmics (II), DS

núm. 14 (15 de novembre), pàg. 472 i 473.
RGE núm. 4617/11, relativa a informació sobre retalls (II).

DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 513 i 514.
RGE núm. 5061/11, relativa a Projecte ib-salut 2020, DS

núm. 17 (7 de desembre), pàg. 597 i 598.
RGE núm. 5766/11, relativa a interrupció voluntària de

l'embaràs, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 644.
RGE núm. 5869/11, relativa a balanç de gestió de mig any

(IV), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 856 i 857.

AlAlusions
En relació amb la Pregunta RGE núm. 3427/11, relativa a

conseqüències de la paralització i posterior modificació del
projecte de l'hospital de Son Espases, DS núm. 8 (4 d'octubre),
pàg. 200.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 737-739.

Preguntes
RGE núm. 3112/11, relativa a situació de les principals

obres en infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa, DS núm.
6 (20 de setembre), pàg. 117-118.

RGE núm. 3426/11, relativa a situació de les infraestructures
educatives del municipi d'Eivissa, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg.
198.

RGE núm. 4405/11, relativa a Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 470. 

RGE núm. 4772/11, relativa a sistema bibliotecari, DS núm.
16 (29 de novembre), pàg. 551.

TORRES I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 11.

Debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears, DS núm. 2 (14 i 15 de juny), pàg. 43.

Preguntes
RGE núm. 3651/11, relativa a obres de restauració de

Benirràs a Eivissa, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 237-238.
RGE núm. 4399/11, relativa a temporada turística a Eivissa

i Formentera, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 464-465.
RGE núm. 4605/11, relativa a turisme britànic a Eivissa per

a la propera temporada, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg.
515.

RGE núm. 4767/11, relativa a Mesa de batles d'Eivissa i
Formentera, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 554.

VALLÉS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament de càrrec, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 828-829.

VERAMENDI I MESTRE, CARLOS LUÍS (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament del càrrec, DS núm. 1 (7 de juny), pàg. 50.

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 785-787.

Preguntes
RGE núm. 3111/11, relativa a Consorci de transports de

Mallorca, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 116-117.
RGE núm. 3241/11, relativa a habitatges desocupats a

l'IBAVI, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159-160.
RGE núm. 3422/11, relativa a corredor ferroviari del

Mediterrani, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 202.
RGE núm. 3650/11, relativa a perspectives per relacionar el

Consorci de Transports de Mallorca amb l'Empresa Municipal
de Transports de Palma, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 244-
245.
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RGE núm. 3857/11, relativa a deute amb les entitats
financeres de l'IBAVI, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 294 i
295.

RGE núm. 3972/11, relativa a cogestió aeroportuària, DS
núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 336 i 337.

RGE núm. 4216/11, relativa a expropiacions pendents de
pagament com a conseqüència del conveni ferroviari, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 376-377.

RGE núm. 4306/11, relativa a quanties pendents de
pagament a contractistes d'obres del conveni ferroviari, DS
núm. 13 (8 de novembre), pàg. 429.

RGE núm. 4402/11, relativa a actuacions en relació amb les
basses d'aigua en el Pla de Sant Jordi, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 476 i 477.

RGE núm. 4607/11, relativa a trens elèctrics de la línia
Palma-Enllaç, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 522.

RGE núm. 5074/11, relativa a actuacions amb l'Ajuntament
de Palma de Mallorca en matèria de rehabilitació, DS núm. 17
(7 de desembre), pàg. 602-603.

RGE núm. 5757/11, relativa a conveni ferroviari, DS núm.
18 (13 de desembre), pàg. 648.

RGE núm. 5860/11, relativa a taxes aeroportuàries, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 860.

Mocions
RGE núm. 4340/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política general en mobilitat, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 487-489.

RGE núm. 4775/11, relativa a actuacions en matèria
d'energies renovables i eficiència energètica, DS núm. 16 (29 de
novembre), pàg. 561.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
JOSÉ SIMÓN GORNÉS I HACHERO

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 801-804 i 806.

Preguntes
RGE núm. 3113/11, relativa a sentència del Tribunal

Suprem en relació amb els convenis de carreteres, DS núm. 6
(20 de setembre), pàg. 119.

RGE núm. 3242/11, relativa a tasques desenvolupades per
a l'extinció de l'incendi succeït a Eivissa, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 161.

RGE núm. 3418/11, relativa a deute en expropiacions per a
la construcció de carreteres, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 202.

RGE núm. 3421/11, relativa a creació de la central de
contractació, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 197.

RGE núm. 3428/11, relativa a centre de l'112 a Eivissa, DS
núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 192 i 193.

RGE núm. 3646/11, relativa a negociacions dutes a terme
sobre el traspàs de les competències en matèria de justícia, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 241.

RGE núm. 3852/11, relativa a devolució de 78.000 euros al
Ministeri de Sanitat, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 285.

RGE núm. 3856/11, relativa a modificació unilateral del
Conveni de carreteres, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 290.

RGE núm. 3967/11, relativa a situació de l'empresa CAIB
Patrimoni, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 323-324.

RGE núm. 3970/11, relativa a destí de les partides
pressupostàries destinades al Fons de cooperació local, DS núm.
11 (25 d'octubre), pàg. 333.

RGE núm. 4208/11, relativa a pagament de les
expropiacions per carreteres, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg.
383.

RGE núm. 4217/11, relativa a programa policia tutor, DS
núm. 12 (2 de novembre), pàg. 383-384.

RGE núm. 4299/11, relativa a vaixell encallat a les costes de
Formentera, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 424.

RGE núm. 4302/11, relativa a estalvi anual en concepte
d'eliminació de lloguers, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg.
427.

RGE núm. 4304/11, relativa a pagament del conveni de
carreteres al Consell Insular d'Eivissa, DS núm. 13 (8 de
novembre), pàg. 427-428.

RGE núm. 4405/11, relativa a Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 470.

RGE núm. 4579/11, relativa a reunió mantinguda pel
Govern amb la junta directiva de la FELIB, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 475.

RGE núm. 4608/11, relativa a compliment de la sentència
del Conveni de carreteres, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg.
520-521.

RGE núm. 4610/11, relativa a gestió centralitzada del parc
mòbil, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 520.

RGE núm. 4774/11, relativa a colAlaboració del Govern amb
l'Ajuntament de Manacor en relació amb el Pont d'Es Riuet, DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 559-560.

RGE núm. 4776/11, relativa a Pla director de simplificació
administrativa, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 560-561.

RGE núm. 5065/11, relativa a carreteres de l'illa d'Eivissa,
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 601.

RGE núm. 5068/11, relativa a pagament del Fons de
Cooperació Local, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 602.

RGE núm. 5071/11, relativa a modificació de la Llei
d'activitats classificades, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg.
600-601.

RGE núm. 5759/11, relativa a reunió del Consell de
coordinació de policies locals, DS núm. 18 (13 de desembre),
pàg. 645-646.

RGE núm. 5763/11, relativa a adquisició de l'edifici situat
al carrer Palau Reial, 14, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg.
647.

RGE núm. 5768/11, relativa a normativa autonòmica sobre
transparència, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 640 i 641.

RGE núm. 5858/11, relativa a participació de la Conselleria
d'Administracions Públiques en el marc de la Conferència
estatal de la qualitat en els serveis públics, DS núm. 20 (22 de
desembre), pàg. 859-860.

RGE núm. 5859/11, relativa a millora de la gestió
d'emergències, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 853-854.
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CONSELLER D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI, GABRIEL COMPANY I BAUZÁ

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 770-773 i 776.

Decrets llei
Decret llei 3/2011, de modificació dels terminis prevists a

l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls
a la inversió, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 80.

InterpelAlacions
RGE núm. 1885/11, relativa a política general en mobilitat,

DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 386-388 i 389-390.

Preguntes
RGE núm. 3107/11, relativa a posada en funcionament de

l'EDAR de Cala Tarida a Eivissa, DS núm. 6 (20 de setembre),
pàg. 113-114.

RGE núm. 3111/11, relativa a Consorci de transports de
Mallorca, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 117.

RGE núm. 3237/11, relativa a expedients aturats a la
Comissió Balear de Medi Ambient, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 158-159.

RGE núm. 3238/11, relativa a ajudes Proagro 2010, DS
núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152.

RGE núm. 3240/11, relativa a situació de les praderies de
posidònia, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 153.

RGE núm. 3241/11, relativa a habitatges desocupats a
l'IBAVI, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 160.

RGE núm. 3250/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (I), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 155.

RGE núm. 3419/11, relativa a ajudes concedides al sector
agrari pendents de pagament, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg.
196-197.

RGE núm. 3440/11, relativa a interlocutor davant les
autoritats estatals i comunitàries, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg.
195 i 196.

RGE núm. 3649/11, relativa a dessaladora de Santa Eulàlia
a Eivissa, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 243.

RGE núm. 3650/11, relativa a perspectives per relacionar el
Consorci de Transports de Mallorca amb l'Empresa Municipal
de Transports de Palma, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 245.

RGE núm. 3651/11, relativa a obres de restauració de
Benirràs a Eivissa, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 238.

RGE núm. 3846/11, relativa a projecte del tren de Llevant,
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 280 i 281.

RGE núm. 3848/11, relativa a mesures econòmiques (II), DS
núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 283 i 284.

RGE núm. 3851/11, relativa a recuperació de torrents a
Eivissa, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 288.

RGE núm. 3857/11, relativa a deute amb les entitats
financeres de l'IBAVI, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 294.

RGE núm. 3863/11, relativa a interconnexió de la
dessaladora de Vila i Sant Antoni, DS núm. 10 (18 d'octubre),
pàg. 292.

RGE núm. 3966/11, relativa a promoció de la modificació
de la Llei 4/2008, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 328 i 329.

RGE núm. 3968/11, relativa a gestió de les ajudes de la
Política Agrària Comuna (PAC), DS núm. 11 (25 d'octubre),
pàg. 330.

RGE núm. 3976/11, relativa a projecte per tal de construir
una depuradora a Sa Coma (Eivissa), DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 334.

RGE núm. 3977/11, relativa a protecció del territori (I), DS
núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327 i 328.

RGE núm. 4214/11, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 373.

RGE núm. 4216/11, relativa a expropiacions pendents de
pagament com a conseqüència del conveni ferroviari, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 377.

RGE núm. 4298/11, relativa a pla d'ajuda d'autoprotecció
contra incendis a Eivissa, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg.
416.

RGE núm. 4305/11, relativa a millores a les estacions
depuradores d'aigües residuals a Menorca, DS núm. 13 (8 de
novembre), pàg. 428-429.

RGE núm. 4306/11, relativa a quanties pendents de
pagament a contractistes d'obres del conveni ferroviari, DS
núm. 13 (8 de novembre), pàg. 429.

RGE núm. 4402/11, relativa a actuacions en relació amb les
basses d'aigua en el Pla de Sant Jordi, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 476 i 477.

RGE núm. 4607/11, relativa a trens elèctrics de la línia
Palma-Enllaç, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 522.

RGE núm. 4611/11, relativa a estalvi a Serveis Ferroviaris
de Mallorca, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 521-522.

RGE núm. 4619/11, relativa a informació sobre retalls (IV),
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 514 i 515.

RGE núm. 5075/11, relativa a dessaladores, DS núm. 17 (7
de desembre), pàg. 594 i 595.

RGE núm. 5062/11, relativa a terrenys protegits, DS núm.
17 (7 de desembre), pàg. 595 i 596.

RGE núm. 5074/11, relativa a actuacions amb l'Ajuntament
de Palma de Mallorca en matèria de rehabilitació, DS núm. 17
(7 de desembre), pàg. 603.

RGE núm. 5754/11, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia sobre Ses Fontanelles, DS núm. 18 (13 de
desembre), pàg. 639 i 640.

RGE núm. 5757/11, relativa a conveni ferroviari, DS núm.
18 (13 de desembre), pàg. 648.

RGE núm. 5762/11, relativa a plaga de processionària del pi
a l'illa de Formentera, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 642.

RGE núm. 5765/11, relativa a urbanitzacions classificades
actualment com a sòl rústic protegit, DS núm. 18 (13 de
desembre), pàg. 636 i 637.

RGE núm. 5856/11, relativa a reunió amb propietaris
afectats per incendis forestals a Eivissa, DS núm. 20 (22 de
desembre), pàg. 854-855.

RGE núm. 5865/11, relativa a espais protegits, DS núm. 20
(22 de desembre), pàg. 852 i 853.
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CONSELLER D'EDUCACIÓ,  CULTURA I
UNIVERSITATS, RAFEL ÀNGEL BOSCH I SANS

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 724-726 i 728-729.

Decrets llei
Decret llei 4/2011, de modificació de la Llei 7/2000, de 15

de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears,
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 87-89.

InterpelAlacions
RGE núm. 1883/11, relativa a política general d'hores

lectives a l'ensenyament primari, DS núm. 11 (25 d'octubre),
pàg. 342-344 i 345.

Preguntes
RGE núm. 3103/11, relativa a declaracions relatives a la

llengua, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 111.
RGE núm. 3106/11, relativa a inici del curs escolar, DS

núm. 6 (20 de setembre), pàg. 112-113.
RGE núm. 3112/11, relativa a situació de les principals

obres en infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa, DS núm.
6 (20 de setembre), pàg. 118.

RGE núm. 3239/11, relativa a premis Formentor de les
Lletres, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159.

RGE núm. 3243/11, relativa a deute del SOIB amb
ajuntaments i mancomunitats, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg.
153-154.

RGE núm. 3252/11, relativa a programa d'intervenció
socioeducativa, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 156 i 157.

RGE núm. 3424/11, relativa a situació de les obres del nou
colAlegi de Maó, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191.

RGE núm. 3426/11, relativa a situació de les infraestructures
educatives del municipi d'Eivissa, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg.
198.

RGE núm. 3638/11, relativa a retalls socials (IV), DS núm.
9 (11 d'octubre), pàg. 238 i 239.

RGE núm. 3643/11, relativa a retalls socials (I), DS núm. 9
(11 d'octubre), pàg. 231 i 232.

RGE núm. 3644/11, relativa a efectes de la reducció de
personal docent, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 237.

RGE núm. 3645/11, relativa a pagaments a la Universitat de
les Illes Balears, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 235.

RGE núm. 3657/11, relativa a Sa Graduada, DS núm. 9 (11
d'octubre), pàg. 235 i 236.

RGE núm. 3973/11, relativa a grau de compliment del II Pla
estratègic de joventut 2010-2012, DS núm. 11 (25 d'octubre),
pàg. 326.

RGE núm. 3974/11, relativa a retribucions dels professors
en els centres sostinguts amb fons públics, DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 331.

RGE núm. 3975/11, relativa a reformes de l'IES Ramis i
Ramis de Maó, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327.

RGE núm. 4206/11, relativa a política del Govern en l'etapa
de 0-3 d'educació infantil, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg.
381.

RGE núm. 4211/11, relativa a suspensió dels fons socials
europeus per finançar projectes i programes del SOIB, DS núm.
12 (2 de novembre), pàg. 370.

RGE núm. 4213/11, relativa a pla de sanejament del govern
del pacte en relació amb l'educació, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 372.

RGE núm. 4222/11, relativa a baixes de professorat, DS
núm. 12 (2 de novembre), pàg. 367 i 368.

RGE núm. 4301/11, relativa a constitució de l'Institut
Ramon Llull, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 417-418.

RGE núm. 4303/11, relativa a polítiques d'austeritat
aplicades a l'organigrama de la Conselleria d'Educació, DS núm.
13 (8 de novembre), pàg. 426.

RGE núm. 4393/11, relativa a retalls econòmics (I), DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 463 i 464.

RGE núm. 4606/11, relativa a lloguer de dos locals situats
a Ciutadella, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 508.

RGE núm. 4604/11, relativa a formació professional a les
Illes Balears, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 518.

RGE núm. 4771/11, relativa a reestructuració de la xarxa
d'oficines del SOIB, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555.

RGE núm. 4772/11, relativa a sistema bibliotecari, DS núm.
16 (29 de novembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 5060/11, relativa a dades d'atur, DS núm. 17 (7
de desembre), pàg. 592.

RGE núm. 5067/11, relativa a Programa PAIRE, DS núm.
17 (7 de desembre), pàg. 599.

RGE núm. 5767/11, relativa a continuïtat de la llengua
catalana, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 844 i 845.

RGE núm. 5848/11, relativa a rectificació de la política de
retalls aplicats a l'ensenyament, DS núm. 20 (22 de desembre),
pàg. 848 i 849.

RGE núm. 5861/11, relativa a obres a l'IES Josep Maria
Quadrado, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 858.

RGE núm. 5862/11, relativa a actuacions per tal de millorar
la situació econòmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 855.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 688-690 i 691-692.

Decrets llei 
Decret llei 1/2011, de modificació de l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 4 (30
d'agost), pàg. 59.

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 66, 76-77 i 79.
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InterpelAlacions
RGE núm. 1831/11, relativa a transferències de

competències als consells insulars, DS núm. 8 (4 d'octubre),
pàg. 208-209 i 210.

RGE núm. 1886/11, relativa a política audiovisual, DS núm.
14 (15 de novembre), pàg. 482-484 i 485.

Preguntes
RGE núm. 3429/11, relativa a català, llengua vehicular a

IB3, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 193 i 194.
RGE núm. 3845/11, relativa a càrrecs directius de la nova

estructura d'IB3, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 282 i 283.
RGE núm. 3978/11, relativa a protecció del territori (II), DS

núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 339.
RGE núm. 3985/11, relativa a delegació del Govern a

Formentera, DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 325.
RGE núm. 4621/11, relativa a actuacions per recuperar

cabals públics, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 516.
RGE núm. 4778/11, relativa a consell d'administració d'IB3,

DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 550 i 551.

CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, CARMEN CASTRO I GANDASEGUI

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 814-816 i 819-820.

InterpelAlacions
RGE núm. 1884/11, relativa a política sanitària, DS núm. 9

(11 d'octubre), pàg. 249-251 i 252-253.
RGE núm. 3099/11, relativa a política del Govern relativa

a menors i joves en risc d'exclusió social, DS núm. 17 (7 de
desembre), pàg. 608-610 i 611.

RGE núm. 3100/11, relativa a política del Govern en matèria
de dependència, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 652-654 i
655-656.

Preguntes
RGE núm. 3108/11, relativa a situació sanitària dels

municipis, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 114.
RGE núm. 3109/11, relativa a desplaçaments de pacients

que s'han de traslladar a Mallorca per rebre tractament, DS núm.
6 (20 de setembre), pàg. 115.

RGE núm. 3118/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (III), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 124 i 125.

RGE núm. 3236/11, relativa a pagaments efectuats per part
de l'Administració de l'Estat en relació amb la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal a les
persones en situació de dependència, DS núm. 7 (27 de
setembre), pàg. 151.

RGE núm. 3246/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (IV), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 163 i 164.

RGE núm. 3425/11, relativa a actuació de la Direcció
General de Salut Pública en relació amb els anomenats oxyshot,
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 192.

RGE núm. 3427/11, relativa a conseqüències de la
paralització i posterior modificació del projecte de l'hospital de
Son Espases, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 199-200.

RGE núm. 3640/11, relativa a retalls socials (III), DS núm.
9 (11 d'octubre), pàg. 233 i 234.

RGE núm. 3641/11, relativa a retalls socials (V), DS núm.
9 (11 d'octubre), pàg. 239 i 240.

RGE núm. 3647/11, relativa a reducció de càrrecs dins l'ib-
salut, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 242.

RGE núm. 3860/11, relativa a calendari de pagaments a les
entitats que donen serveis a les persones amb discapacitats, DS
núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 285 i 286.

RGE núm. 4212/11, relativa a mesures del pla de sanejament
del govern anterior en matèria de salut, DS núm. 12 (2 de
novembre), pàg. 371.

RGE núm. 4219/11, relativa a atenció sanitària, DS núm. 12
(2 de novembre), pàg. 374 i 375.

RGE núm. 4297/11, relativa a infraestructures sanitàries del
Raiguer, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 415.

RGE núm. 4300/11, relativa a pla per agilitar les consultes
mèdiques, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 416-417.

RGE núm. 4308/11, relativa a Defensor del Menor, DS núm.
13 (8 de novembre), pàg. 422.

RGE núm. 4389/11, relativa a targeta bàsica, DS núm. 14
(15 de novembre), pàg. 470 i 471.

RGE núm. 4394/11, relativa a retalls econòmics (II), DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 472 i 473.

RGE núm. 4397/11, relativa a Projecte ib-salut 2020, DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 474.

RGE núm. 4398/11, relativa a pagaments efectuats al tercer
sector, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 469.

RGE núm. 4599/11, relativa a formació professional de
l'àmbit sanitari, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 511 i 512.

RGE núm. 4617/11, relativa a informació sobre retalls (II).
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 513 i 514.

RGE núm. 4618/11, relativa a informació sobre retalls (III),
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 512 i 513.

RGE núm. 4765/11, relativa a coordinador de salut amb
associacions de pacients, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg.
553 i 554.

RGE núm. 4769/11, relativa a Projecte ib-salut 2020, DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 557.

RGE núm. 4777/11, relativa a compromisos en salut i
serveis socials, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 556.

RGE núm. 5063/11, relativa a Llei de dependència, DS núm.
17 (7 de desembre), pàg. 592 i 593.

RGE núm. 5061/11, relativa a Projecte ib-salut 2020, DS
núm. 17 (7 de desembre), pàg. 597 i 598.

RGE núm. 5066/11, relativa a targeta sanitària, DS núm. 17
(7 de desembre), pàg. 594.

RGE núm. 5069/11, relativa a consell d'àrea del sector de
Llevant, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 597.

RGE núm. 5756/11, relativa a targeta bàsica, DS núm. 18
(13 de desembre), pàg. 641.

RGE núm. 5766/11, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 644 i 645.

RGE núm. 5868/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(IV), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 851 i 852.

RGE núm. 5869/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(IV), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 856 i 857.
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CONSELLER DE TURISME I ESPORTS, CARLOS
DELGADO I TRUYOLS

Projectes de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, DS núm. 19 (20
i 21 de desembre), pàg. 708-710 i 712-713.

InterpelAlacions
RGE núm. 3068/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a política de transport aeri, DS núm.
6 (20 de setembre), pàg. 130-132 i 133.

RGE núm. 3454/11, relativa a política generals en el canvi
d'ús dels establiments turístics, DS núm. 15 (22 de novembre),
pàg. 525-526 i 527-528.

Preguntes
RGE núm. 3110/11, relativa a reducció de despeses a les

grans fires turístiques, DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 116.
RGE núm. 3117/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (II), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 123 i 124.
RGE núm. 3235/11, relativa a ampliació del port de Cala En

Bosch de Ciutadella, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 157-158.
RGE núm. 3652/11, relativa a quantitat pendent de

pagament a les navilieres per part de l'anterior executiu, DS
núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 246.

RGE núm. 3653/11, relativa a repercussió per a Balears dels
projecte presentat pel Grup Melià, DS núm. 9 (11 d'octubre),
pàg. 244.

RGE núm. 3853/11, relativa a desplaçaments entre illes dels
esportistes de Balears, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 288-289.

RGE núm. 3854/11, relativa a promoció turística de les Illes,
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 289.

RGE núm. 3855/11, relativa a canvi de model del descompte
a residents, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 293-294.

RGE núm. 3971/11, relativa a primera reunió de la Mesa de
Batles celebrada a Menorca i a Mallorca, DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 324.

RGE núm. 3972/11, relativa a cogestió aeroportuària, DS
núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 337.

RGE núm. 4209/11, relativa a model de colAlaboració
públicoprivat, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 368.

RGE núm. 4215/11, relativa a criteris de nomenament dels
membres del Consell d'Administració de Ports de les Illes
Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 382.

RGE núm. 4399/11, relativa a temporada turística a Eivissa
i Formentera, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 465.

RGE núm. 4401/11, relativa a temporada turística a
Menorca, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 464.

RGE núm. 4403/11, relativa a temporada turística a
Mallorca, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 465.

RGE núm. 4602/11, relativa a cursa per la dona Palma
Fitness, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517.

RGE núm. 4605/11, relativa a turisme britànic a Eivissa per
a la propera temporada, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg.
515-516.

RGE núm. 4609/11, relativa a valoració de la fira World
Travel Market, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 519.

RGE núm. 4613/11, relativa a transport marítim entre les
Illes, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 509 i 510.

RGE núm. 4767/11, relativa a Mesa de batles d'Eivissa i
Formentera, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 554-555.

RGE núm. 4770/11, relativa a reunió de la Comissió
Interdepartamental de Turisme, DS núm. 16 (29 de novembre),
pàg. 558-559.

RGE núm. 5072/11, relativa a estalvi en concepte de
lloguers per part de la Conselleria de Turisme i Esports, DS
núm. 17 (7 de desembre), pàg. 591.

RGE núm. 5070/11, relativa a junta rectora del Consorci de
la borsa de places, DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 600.

RGE núm. 5761/11, relativa a fira de turisme esportiu, DS
núm. 18 (13 de desembre), pàg. 642-643.

RGE núm. 5764/11, relativa a plataforma d'autoavaluació
d'establiments turístics, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg.
643-644.

RGE núm. 5769/11, relativa a promoció turística a Eivissa,
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 637 i 638.

RGE núm. 5855/11, relativa a obertura d'una base Ryanair
a Palma de Mallorca, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 859.

RGE núm. 5863/11, relativa a finançament del programa de
millora d'instalAlacions i equipaments, DS núm. 20 (22 de
desembre), pàg. 846.

RGE núm. 5864/11, relativa a assistència a fires de turisme
especialitzades, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 856.

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
JOSÉ RAMÓN BAUZÁ I DÍAZ

Preguntes
RGE núm. 3104/11, relativa a atur del mes d'agost, DS

núm. 6 (20 de setembre), pàg. 121 i 122.
RGE núm. 3120/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (V), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 127.
RGE núm. 3247/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (V), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 165 i 166.
RGE núm. 3251/11, relativa a conveni ferroviari, DS núm.

7 (27 de setembre), pàg. 164 i 165.
RGE núm. 3432/11, relativa a mesures econòmiques del

Govern (I), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 205 i 206.
RGE núm. 3593/11, relativa a calendari de pagaments a les

entitats que gestionen serveis concertats per a les persones amb
discapacitat, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 204.

RGE núm. 3894/11, relativa als motius pels quals el Govern
de les Illes Balears ha decidit crear la figura del delegat del
Govern a l’illa de Formentera, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg.
295-296.

RGE núm. 3859/11, relativa a mesures econòmiques (IV),
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 296 i 297.

RGE núm. 3965/11, relativa a pressuposts per al 2012, DS
núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 337 i 338.

RGE núm. 3981/11, relativa a projecte de llei de pressuposts
(III), DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 340 i 241.

RGE núm. 4207/11, relativa a model econòmic del Govern
de les Illes Balears, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 377 i
378.
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RGE núm. 4289/11, relativa a  si creu el president del
Govern que dóna confiança als ciutadans la forma que ha seguit
el Govern de les Illes Balears per a la presentació del pressupost
2012, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 379 i 380.

RGE núm. 4321/11, relativa a mesures de reactivació
econòmica (II), DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 430 i 431.

RGE núm. 4388/11, relativa a retallades al pressupost, DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 477 i 478.

RGE núm. 4407/11, relativa a retalls econòmics (V), DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 478 i 479.

RGE núm. 4620/11, relativa a informació sobre retalls (V),
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 523 i 524.

RGE núm. 4766/11, relativa a Llei de dependència, DS núm.
16 (29 de novembre), pàg. 562.

RGE núm. 4782/11, relativa a pressuposts 2012 (IV), DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 563 i 564.

RGE núm. 5059/11, relativa a dades d'atur (I), DS núm. 17
(7 de desembre), pàg. 605 i 606.

RGE núm. 5076/11, relativa a Institut Nóos/Urdangarin, DS
núm. 17 (7 de desembre), pàg. 603 i 604.

RGE núm. 5753/11, relativa a protecció d'Es Canons, DS
núm. 18 (13 de desembre), pàg. 649.

RGE núm. 5770/11, relativa a contactar amb l'oposició, DS
núm. 20 (22 de desembre), pàg. 843 i 844.

RGE núm. 5847/11, relativa a copagament sanitari, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 861.

RGE núm. 5866/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(II), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 862 i 863.

VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ, JOSEP IGNASI
AGUILÓ I FUSTER

Projectes de llei
RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el

període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener del
2011, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 440-441.

RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012; debat de totalitat
i fixació de les quantitats globals, DS núm. 16 (29 de
novembre), pàg. 564-568; DS núm. 19 (20 i 21 de desembre),
pàg. 753-755 i 757-758.

Decrets llei
Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors

i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, DS
núm. 6 (20 de setembre), pàg. 133-134.

Decret llei 6/2011, de mesures tributàries urgents, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 863-865.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 4656/11 i 4576/11, dels Grups Parlamentaris

Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, respectivament,
al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012,
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 574-575 i 578-579.

InterpelAlacions
RGE núm. 3050/11, relativa a política econòmica general,

DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 169-170 i 171.
RGE núm. 3474/11, relativa a política general econòmica,

DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 299-301 i 302-303.
RGE núm. 3123/11, relativa a política de reducció

d'empreses públiques, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 432-
433 i 434.

Preguntes
RGE núm. 3114/11, relativa a xifres de dèficit de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (20 de
setembre), pàg. 120.

RGE núm. 3115/11, relativa a valoració de dèficit públic de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (20 de
setembre), pàg. 120.

RGE núm. 3116/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (I), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 122 i 123.

RGE núm. 3119/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (IV), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 125 i 126.

RGE núm. 3121/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI), DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 128.

RGE núm. 3244/11, relativa a xifres del deute de les Illes
Balears, DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 161.

RGE núm. 3245/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (II), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 162 i 163.

RGE núm. 3248/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 166 i 167.

RGE núm. 3249/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (III), DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 154.

RGE núm. 3422/11, relativa a corredor ferroviari del
Mediterrani, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203.

RGE núm. 3423/11, relativa a Pla de sanejament
economicofinancer, DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203.

RGE núm. 3430/11, relativa a reactivació de l'economia
balear (I), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 194 i 195.

RGE núm. 3431/11, relativa a reactivació de l'economia
balear (II), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 201.

RGE núm. 3433/11, relativa a mesures econòmiques del
Govern (II), DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 206 i 207.

RGE núm. 3639/11, relativa a retalls socials (VI), DS núm.
9 (11 d'octubre), pàg. 247 i 248.

RGE núm. 3642/11, relativa a retalls socials (II), DS núm.
9 (11 d'octubre), pàg. 232 i 233.

RGE núm. 3654/11, relativa a reestructuració de les
empreses públiques, DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 246.

RGE núm. 3847/11, relativa a mesures econòmiques (I), DS
núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 286 i 287.

RGE núm. 3849/11, relativa a inversions silencioses, DS
núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 293.

RGE núm. 3850/11, relativa a instalAlació de gasoductes a
les Illes Balears, DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 281-282.

RGE núm. 3858/11, relativa a mesures econòmiques (III),
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 291.

RGE núm. 3969/11, relativa a cost financer del deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 11 (25
d'octubre), pàg. 336.

RGE núm. 3979/11, relativa a projecte de llei de pressuposts
(I), DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 332.
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RGE núm. 3980/11, relativa a projecte de llei de pressuposts
(II), DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 334 i 335.

RGE núm. 4210/11, relativa a dades financeres facilitades
per l'anterior govern, DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 376.

RGE núm. 4221/11, relativa a pressuposts per al 2012, DS
núm. 12 (2 de novembre), pàg. 369 i 370.

RGE núm. 4223/11, relativa a recomanacions del CES, DS
núm. 12 (2 de novembre), pàg. 373 i 374.

RGE núm. 4316/11, relativa a línia d'alta tensió a Eivissa,
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 419.

RGE núm. 4317/11, relativa a projectes urbanístics i
seguretat jurídica (I), DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 423.

RGE núm. 4319/11, relativa a dades econòmiques, DS núm.
13 (8 de novembre), pàg. 425.

RGE núm. 4320/11, relativa a mesures de reactivació
econòmica (I), DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 421.

RGE núm. 4358/11, relativa a valoració del Govern de les
darreres dades d’atur, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 420.

RGE núm. 4360/11, relativa a actuació del Govern per
reduir el nombre d’aturats, DS núm. 13 (8 de novembre), pàg.
419 i 420.

RGE núm. 4395/11, relativa a retalls econòmics (III), DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 471 i 472.

RGE núm. 4396/11, relativa a retalls econòmics (IV), DS
núm. 14 (15 de novembre), pàg. 468 i 469.

RGE núm. 4404/11, relativa a augment de les amortitzacions
per al 2012, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 466.

RGE núm. 4406/11, relativa a elaboració dels pressuposts de
la comunitat autònoma per al 2012, DS núm. 14 (15 de
novembre), pàg. 476.

RGE núm. 4582/11, relativa a retalls socials en el pressupost
del 2012, DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 467 i 468.

RGE núm. 4603/11, relativa a dotació de fons a les societats
de garantia recíproca, DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 508.

RGE núm. 4616/11, relativa a informació sobre retalls (I),
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 510.

RGE núm. 4768/11, relativa a pla de defensa contra incendis
forestals de la CAIB, DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 549-
550.

RGE núm. 4773/11, relativa a préstec bancari, DS núm. 16
(29 de novembre), pàg. 558.

RGE núm. 4775/11, relativa a actuacions en matèria
d'energies renovables i eficiència energètica, DS núm. 16 (29 de
novembre), pàg. 561.

RGE núm. 4779/11, relativa a pressuposts 2012 (I), DS núm.
16 (29 de novembre), pàg. 547 I 548.

RGE núm. 4780/11, a pressuposts 2012 (II), DS núm. 16 (29
de novembre), pàg. 548 i 549.

RGE núm. 4781/11, relativa a pressuposts 2012 (III), DS
núm. 16 (29 de novembre), pàg. 552 i 553.

RGE núm. 5755/11, relativa a subvencions empresarials, DS
núm. 18 (13 de desembre), pàg. 636.

RGE núm. 5758/11, relativa a Decret llei de mesures
tributàries urgents, DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 635.

RGE núm. 5760/11, relativa a deute del Govern central amb
la nostra comunitat autònoma, DS núm. 18 (13 de desembre),
pàg. 646.

RGE núm. 5857/11, relativa a polítiques per tal de sortir de
la crisi, DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 848.

RGE núm. 5860/11, relativa a taxes aeroportuàries, DS núm.
20 (22 de desembre), pàg. 860.

RGE núm. 5867/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(II), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 850 i 851.

RGE núm. 5870/11, relativa a balanç de gestió de mig any
(V), DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 846 i 847.

TEMÀTIC

- A -

Administració de l'Estat (vegeu Pagaments de l'---)

Activitats classificades (vegeu Llei d'---)

Aigües residuals (vegeu Depuradores d'---)

Ajudes 
fiscals
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 308.
Proagro
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152.
al sector agrari
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 196.

Alts càrrecs (vegeu Sous dels ---)

Amortitzacions
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 466.

Atenció sanitària
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 374.

Atur
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 121.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 418 i 420. 
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 591 i 594.

Austeritat (vegeu Política d'---)
en educació
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 425. 

Autoritzacions financeres
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 440. 

- B -

Basses d'aigua en el Pla de Sant Jordi
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 476.

Batles (vegeu Mesa de ---)
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Bé hipotecat (vegeu Dació del ---)

Benirràs (vegeu Obres de restauració a ---)

Biblioteques (vegeu Sistema bibliotecari)

Borsa de places (vegeu Consorci de la ---)

Business angels
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 308.

- C -

Cabals públics
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 516.

CAIB Patrimoni
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 323.

Cala 
En Bosch (vegeu Port de ---)
Tarida (vegeu EDAR de ---)

Canons, Els
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 648.

Canvi 
d'ús d'establiments turístics
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 618.

Carreteres (vegeu Conveni de --- i Pagament
d'expropiacions per ---)

d'Eivissa
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 601.

Català
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 193.

Central de contractació
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 197.

Centre 112 a Eivissa
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 192.

Cogestió aeroportuària
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 336.

ColAlegi de Maó
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191.

Coma, Sa (vegeu Depuradora de ---)

Comissió 
Balear de Medi Ambient
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 158.
interdepartamental de Turisme
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 558.

Competències (vegeu Transferència de ---)
de justícia (vegeu Traspàs de ---)

Consell 
d'Administració 

d'IB3
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 550.
de Ports
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 381.

d'àrea del sector de Llevant
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 596.
Consultiu (vegeu també Llei 5/2010, del ---)
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 407.
Econòmic i Social (CES)
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 373.
Social de la UIB
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 407.

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 855.

Consells insulars (vegeu Transferència de competències als
---)

Consorci 
de la borsa de places
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 599.
Eivissa, Patrimoni de la Humanitat
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 469.
de transports de Mallorca
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 116.
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 244.

Consultes 
mèdiques
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 416. 
populars
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 656.

Conveni 
de carreteres
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 118.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 289.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 427. 
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 520.
ferroviari
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 164.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 376.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 429. 
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 648.

Coordinador de salut
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 553.

Copagament sanitari
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 861.

Corredor ferroviari
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 202.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 279.
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Crisi (vegeu Política contra la ---)

Curs escolar
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 111.

Cursa per a la dona Palma Fitness
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517.

- D -

Dació del bé hipotecat
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 180.

Dades 
econòmiques
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 424.  
financeres
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 375.

Declaracions sobre la llengua
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 110.

Decret llei de mesures tributàries urgents
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 634.

Defensor del Menor
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 421. 

Dèficit de la comunitat
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 119 i 120.

Delegació del Govern a Formentera
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 295.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 325.

Demora (vegeu Interessos de ---)

Dependència (vegeu també Llei de ---)
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 650.

Depuradora de Sa Coma
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 333.

Depuradores d'aigües residuals
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 428. 

Descompte a residents
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 293.

Desplaçaments 
d'esportistes (vegeu també Subvencions per a ---)
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 288.
de malalts
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 114.

Dessaladora 
de Sant Antoni
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 291.

de Santa Eulàlia
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 242.
de Vila
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 291.

Dessaladores
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 594.

Deute 
amb entitats financeres de l'IBAVI
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 294.
d'expropiacions
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 201.
del Govern central
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 646.
hipotecari
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 180.
de les Illes Balears
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 161.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 335.
del SOIB
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 153.

Discapacitats (vegeu Pagaments a ---)

- E -

Economia (vegeu Mesures econòmiques, Model econòmic,
Política econòmica i Recuperació econòmica)

balear
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 194 i 200.

EDAR de Cala Tarida
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 113.

Edifici de Palau Reial, 14
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 647.

Educació infantil
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 380.

Eficiència energètica
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 561.

Eliminació de lloguers
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 426. 

Embaràs (vegeu Interrupció voluntària de l'---)

Emergències
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 853.

Emprenedors
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 133.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 308.
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Empresa
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 133.

Municipal de Transports de Palma
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 244.

Empreses (vegeu Subvencions empresarials)
públiques
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 246.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 431. 
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 528.

Energia (vegeu Política energètica)

Energies renovables
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 561.

Ensenyament (vegeu Retalls a l'---)
primari
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 341.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 434. 

Entitats financeres de l'IBAVI (vegeu Deute amb les  ---)

Equipaments (vegeu InstalAlacions i ---)

Espais protegits
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 852.

Esportistes (vegeu Desplaçament d'--- i Subvencions per a
desplaçaments d'---)

Establiments turístics (vegeu també Canvi d'ús d'---)
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 524.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 643.

Estalvi en lloguers
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 591.

Exclusió social (vegeu Menors i joves en ---)

Expropiacions (vegeu també Deute d'--- i Pagament d'---)
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 376.

- F -

FELIB (vegeu Reunió amb la ---)

Finances (vegeu Dades financeres)

Fira 
de turisme esportiu
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 642.
World Travel Market
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 518.

Fires turístiques
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 115.
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 856.

Fons 
de Cooperació Local
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 332.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 602.
socials europeus
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 370.

Fontanelles, Ses
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 639.

Formació 
professional 
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 517.
sanitària
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 511.

Front Polisari
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 843.

- G -

Gasoductes
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 281.

Gestió de mig any
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 846, 850-851, 856 i 861.

Govern central (vegeu Deute del ---)

Graduada, Sa
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 235.

Grup Melià
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 243.

- H -

Habitatges desocupats
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159.

Hipoteques immobiliàries (vegeu Subscriptors d'---)

Hores lectives
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 341.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 434. 

Hospital de Son Espases
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 199.

- I -

Ibsalut (vegeu també Projecte --- 2020)
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 241.
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IB3 (vegeu també Consell d'Administració d'---)
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 193.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 282.

IES 
Josep M. Quadrado
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 857.
Ramis i Ramis
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327.

Igualtat de dones i homes
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 216.

Incendis 
a Eivissa
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 160.
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 415. 
forestals (vegeu també Pla de defensa contra ---)
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 854.

Infraestructures 
educatives a Eivissa
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 117.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 197.
sanitàries 
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 415. 

InstalAlacions i equipaments
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 845.

Institut 
Nóos/Urdangarín
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 603.
Ramon Llull
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 417. 

Interessos de demora
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 355.

Interlocutor amb autoritats
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 195.

Internet (vegeu Persones usuàries de serveis de telefonia i
---)

Interrupció voluntària de l'embaràs
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 644.

Intervenció socioeducativa (vegeu Programa d'---)

Inversió
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 79.

Inversions silencioses
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 292.

IVA superreduït
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 532.

- J -

Joventut (vegeu Pla estratègic de ---)

Joves en exclusió social (vegeu Menors i ---)

- L -

Línia d'alta tensió a Eivissa
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 419. 

Llei 
d'activitats classificades
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 600.
de dependència
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 562.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 592.
8/1986, electoral de la CAIB
12/2006, per a la dona
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 141.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 226.
4/2008
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 328.
5/2010, del Consell Consultiu
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 272.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 317.

Lleis d'estabilitat pressupostària
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 623.

Llengua (vegeu Declaracions sobre la ---)
catalana
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 844.

Lloguers (vegeu Eliminació de --- i Estalvi en ---)
de locals a Ciutadella
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 508.

Locals a Ciutadella (vegeu Lloguers de ---)

- M -

Malalts (vegeu Desplaçament de ---)

Menor (vegeu Defensor del ---)

Menors i joves en exclusió social
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 606.

Mesa de batles
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 324.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 554.
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Mesures 
econòmiques del Govern
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 123-127.
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 154-155, 162-163 i 165-
167.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 204-206.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 283, 286, 290 i 296.
tributàries urgents (vegeu també Decret llei de ---)
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 863.

Ministeri de Sanitat
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 284.

Mobilitat
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 384.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 486.

Model 
de colAlaboració públicoprivat
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 368.
econòmic
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 377.

Municipis (vegeu Sanitat dels ---)

- N -

Navilieres (vegeu Pagaments a ---)

Nóos/Urdangarín (vegeu Institut ---)

- O -

Obres de restauració a Benirràs
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 237.

Oposició
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 843.

Ordenació del territori
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 79.

Oxyshot
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 191.

- P -

Pagaments 
de l'Administració de l'Estat
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 150.
a discapacitats
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 285.
d'expropiacions per carreteres
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 382.
a navilieres
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 245.
al tercer sector
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 469.
a la Universitat de les Illes Balears
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 234.

PAIRE (vegeu Programa ---)

Palma Fitness (vegeu Cursa per a la dona ---)

Parc 
Bit de Menorca
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 351.
mòbil
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 519.

Pla de Sant Jordi (vegeu Basses d'aigua en el ---)

Perforacions petrolíferes (vegeu Prospeccions i ---)

Personal docent
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 236.

Persones usuàries de serveis de telefonia i internet
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 451. 

Pla de defensa contra incendis forestals 
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 549.
estratègic de joventut 2010-2012
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 326.
hidrològic de les Illes Balears
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 372.
de sanejament economicofinancer
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 203.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 370 i 371.

Policia 
local
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 645.
tutor
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 383.
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Política 
Agrària Comuna (PAC)
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 330.
audiovisual
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 479.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 612.
d'austeritat
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 311.
contra la crisi
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 847.
director de simplificació administrativa
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 560.
econòmica
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 167
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 253.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 297.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 391.
energètica
sanitària
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 248.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 345.

Pont d'Es Riuet
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 559.

Posidònia (vegeu Praderies de ---)

Port de Cala En Bosch
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 157.

Ports (vegeu Consell d'Administració de ---)

Praderies de posidònia
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 152.

Premis Formentor de les Lletres
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 159.

Pressuposts per al 2012
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 337.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 368 i 378.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 475.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 547, 548, 552 i 563-

571.
DS núm. 19 (20 i 21 de desembre), pàg. 670.

Préstecs 
bancaris
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 557.
hipotecaris
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 355.

Preu dels vols interilles
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 266.

Proagro (vegeu Ajudes ---)

Processionària del pi
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 641.

Professorat
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 175.
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 331.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 367.

Programa 
d'intervenció socioeducativa
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 156.
PAIRE
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 598.

Projecte 
Ib-salut 2020
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 473.
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 556.
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 597.
de llei de pressuposts
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 331, 334 i 339.

Projectes urbanístics
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 422. 

Promoció turística
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 289.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 637.

Pròrroga pressupostària
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 440. 

Prospeccions i perforacions petrolíferes
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 491.

- R -

Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 66.
DS núm. 5 (30 d'agost), pàg. 102.

Reactivació econòmica
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 421 i 429. 

Recaptació fiscal
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 260.

Recuperació econòmica
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 396.

Reforma fiscal
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 396.

Reglament del Parlament
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 445. 

Rehabilitació
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 602.
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Retalls 
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 477.
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 510, 512-514 i 523.
econòmics 
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 463, 468, 471, 472 i
478.
a l'ensenyament
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 848.
socials
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 231-233, 238-239 i 247.
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 467.

Reunió amb la FELIB
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 474.

Ryanair
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 858.

- S -

Sàhara (vegeu Segrest al ---)

Salut
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555.

Sanitat (vegeu Atenció sanitària i Política sanitària)
dels municipis
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 114.

Sector 
agrari (vegeu Ajudes al ---)
públic instrumental
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 58.

Segrest al Sàhara
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 323.

Seguretat jurídica
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 422. 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (vegeu també Deute
del ---)

DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 87.
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 370.

Serveis 
Ferroviaris de Mallorca
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 521.
públics
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 859.
socials
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555.
de telefonia (vegeu Persones usuàries de ---)

Simplificació administrativa (vegeu Pla director de ---)

Sistema bibliotecari
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 551.

Societats de garantia recíproca
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 507.

SOIB (vegeu Xarxa d'oficines del ---)

Sòl rústic protegit
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 636.

Sous dels alts càrrecs
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 535.

Subscriptors d'hipoteques immobiliàries
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 496.

Subvencions 
empresarials
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 635.
per a desplaçament d'esportistes
DS núm. 12 (2 de novembre), pàg. 403.

- T -

Tacògraf
DS núm. 7 (27 de setembre), pàg. 171.

Targeta 
bàsica
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 470.
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 641.
sanitària
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 593.

Taxes aeroportuàries
DS núm. 20 (22 de desembre), pàg. 860.

Temporada turística
DS núm. 14 (15 de novembre), pàg. 464-465.

Tercer sector (vegeu Pagaments al ---)

Terrenys protegits
DS núm. 17 (7 de desembre), pàg. 595.

Territori
DS núm. 11 (25 d'octubre), pàg. 327 i 328.

Torrents a Eivissa
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 287.

Transferències de competències als consells insulars
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 207.
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 303.

Transparència
DS núm. 18 (13 de desembre), pàg. 640.
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Transport 
aeri
DS núm. 6 (20 de setembre), pàg. 129.
DS núm. 8 (4 d'octubre), pàg. 211.
marítim entre illes
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 509.

Transports de Mallorca (vegeu Consorci de ---)

Traspàs de competències de justícia
DS núm. 9 (11 d'octubre), pàg. 240.

Tren de Llevant
DS núm. 10 (18 d'octubre), pàg. 280.

Trens elèctrics
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 522.

Turisme 
britànic
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 515.
esportiu (vegeu Fira de ---)

- U -

Universitat de les Illes Balears (vegeu Pagaments a la ---)

Urbanisme
DS núm. 4 (30 d'agost), pàg. 79.

- V -

Vaixell a les costes de Formentera
DS núm. 13 (8 de novembre), pàg. 424. 

Violència envers les dones
DS núm. 15 (22 de novembre), pàg. 507.

Vols interilles (vegeu Preu dels ---)

- W -

World Travel Market (vegeu Fira ---)

- X -

Xarxa d'oficines del SOIB
DS núm. 16 (29 de novembre), pàg. 555.
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