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INICIATIVES

SESSIÓ D'INVESTIDURA

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Sessió d'investidura del candidat a president de la
comunitat autonoma de les Illes Balears.

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears.

DS núm. 2 (7 dejuny), pago 10-38.

DS núm. 1 (31 de maig), pago 2 . .

Lectura del decret de convocatoria d'eleccions al
Parlament de les Illes Balears.

REGLAMENT PROVISIONAL DEL
PARLAMENT

DS núm. 1 (31 de maig), pago 2.

Lectura del decret pel qual es convoca la sessió constitutiva
del primer Parlament de les I1Ies Balears

Sessió d'aprovació del Reglament
Parlament de les Illes Balears.

provisional

del

DS núm. 3 (29 de juny), pago42-54.

DS núm. 1 (31 de maig), pago2.

Constitució de la Mesa d'Edat.
DS núm. 1 (31 de maig), pago2.

Elecció de la Mesa Provisional del Parlament de les Illes
Balears.
DS núm. 1 (31 de maig), pago 2-5.

Constitució Mesa Provisional del Parlament de les Illes
Balears.
DS núm. 1 (31 de maig), pago5-6.

Promesa o jurament deis senyors diputats.
DS núm. 1 (31 de maig), pago 6.

Paraules de l'Excm. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears
DS núm. 1 (31 de maig), pago 7-8.

SESSIó CONSTITUTIVA DE LES
COMISSIONS
Sessió constitutiva de les comissions del Parlament de les
Illes Balears.
DS núm. 4 (20 de juliol), pago 58-68.

PROJECTES DE LLEI
RGE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autonoma
de les Illes Balears per al 1983.
DS núm. 5 (26 i 29 de setembre), pago 70-76.
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 114-144.

RGE núm. 631/83, de credit extraordinario
DS núm. 9 (7 de desembre), pago259-261.
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PREGUNTES
PROPOSICIONS DE LLEI
RGE núm. 6 i 7/83, de protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.
DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 101-109.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 247/83, relativa a unificació deis preus a
establiments turístics.
OS núm. 6 (20 d'octubre), pago 99-100.

Al Projecte de Ilei RGE núm. 76/83, de pressuposts de la
comunitat autónoma de les IIles Balears per al 1983.
DS núm. 5 (26 i 29 de setembre), pago 77-93.

RGE núm. 282/83, relativa a ajornament de la reunió de la
Secció Insular de Mallorca a la Comissió Provincial
d'Urbanisme.
DS núm. 7 (25 i26 d'octubre), pago 174-175.

COMUNICACIONS

RGE núm. 368/83, relativa a remissió d'escrits periodístics
al Foment Nacional de Treball.
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 175-176.

Relativa a criteris sobre les normes subsidiaries d'Es
Salobrar de Campos-Platja d'Es Trenc.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 234-259.

INTERPEL·LACIONS
RGE núm. 14/83, relativa a política d'ordenació territorial
del Consell de Govern de la comunitat autonoma de les IIles
Balears.
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 150-158.
RGE núm. 36/83, relativa a obertura d'una oficina del
Govern de la comunitat auto noma de les IIles Balears a
Maó.
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 158-162.
RGE núm. 44/83, relativa a ensenyament a les IIIes Balears.
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 162-168.
RGE núm. 211/83, relativa a importació de carn procedent
de paisos africans i d' America del Sud, introduida
clandestinament.
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 168-174.
RGE núm. 423/83, relativa a control de qualitat deis
productes alimentaris.
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 224-230.

MOCIONS
RGE núm. 520/83, relativa a sol, licitud de creació d'una
comissió d'investigació.
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 182-184.
RGE núm. 521/83, relativa a mesures per agilitar els
planejaments municipals, sobre actuacions de la Comissió
Provincial d'Urbanisme.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 184-188.

:

RGE núm. 207/83, relativa a incapacitat per nomenar el
cap deis serveis veterinaris.
DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 98-99.

RGE núm. 419/83, relativa a la no as~istencia de la reunió
de la Comissió Mixta d'Agricultura.
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 176.
RGE núm. 465/83, relativa a publicacions d'acords del
Govern i de l' Administració de la comunitat autónoma de
les Illes Balears.
DS núm. 7 (25 i26 d'octubre), pago 177-178.
RGE núm. 505/83;relátiva a criteris pedagógics de l'Escola
de Puericultura.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 230-231.
RGE núm. 563/83, relativa a incendi a la planta de gas
ciutat de Son Molines al Polígon de Llevant.
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 272-274.
RGE núm. 595/83, relativa a exporta ció de l'albercoc
mallorquí.
OS núm. 9 (7 de desembre), pago274-275.
RGE núm. 636/83, relativa a transferencies de fons propis
de l'administració local als consells insulars.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 275-276.
RGE núm. 638/83, relativa al Fons de Compensa ció
Interterritorial en relació amb Formentera.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 276.
RGE núm. 639/83, relativa a Acta de la'·comissió mixta
Estat-comunitat autonoma de les IIles Balears.
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 276-277.
RGE núm. 640/83, relativa a pressuposts de la comunitat
autónoma de les IIIes Balears per al 1984.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 277-278.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI
RGE núm. 24/83, relativa a determinació del període de
sessions del Parlament de les IIIes Balears.
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 146-148.

RGE núm. 499/83, relativa a campanya de preservació de
la netcja a les platges. ,
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 271-272.

INFORMES
RGE núm. 26/83, relativa publicació d'acords i ordres
generals del Consell de Govern de la comunitat autónoma.
DS núm . 7 (25 i 26 d'octubre), pago 148-150.
RGE núm. 266/83, relativa a dotacions económiques als
consells insulars.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 188-194.
RGE núm. 267/83, relativa a reunions entre institucions per
a subvencionar els serveis socials.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 194-197.
RGE núm. 377/83, relativa a revisió d'acords de normes
subsidiaries i de planejament de l'espai natural Platja des
Trenc i Salobrar de Campos.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 197-205.
RGE núm. 378/83, relativa a normes subsidiaries d'espais
naturals, torrenteres i penya-segats de la costa sud de
Ferreries.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 205-210.
RGE núm. 396/83, relativa a compliment de la normativa
vigent a tots els escorxadors de les lIles.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 210-211.
RGE núm. 397/83, relativa a campanya de vacunació
contra el tetanus.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 211-213.
RGE núm. 428/83, relativa a estudi i prom oció del cultiu de
la vinya a les Balears.
DS núm . 8 (16 i 17 de novembre), pago213-217.
RGE núm. 433/83, relativa a terminis reglamentaris per a
les respostes del Govero de la comunitat autónoma de les
mes Balears.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 217-219.
RGE núm. 434/83, relativa a cessió de la titularitat del diari
Baleares al Govero de la comunitat autonoma de les lJIes
Balears.
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre); pago 219-224.
RGE núm. 442/83, relativa a utilització del territori de les
mes Balears en tractats internacionals.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 261-266.
RGE núm. 455/83, relativa a campanya de divulgació de
I'Estatut d' Autonomia de les IIles Balears.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 267-271.

De la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, relatiu a
incompatibilitats deis senyors diputats.
DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 100-101.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
Sobre terrorisme.
DS núm . 6 (20 d'octubre), pago98.
Relativa al 35 aniversari de la Declaració Universal deis
Drets Humans.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 234.

DESIGNACIONS DIVERSES
De senador de la comunitat autonoma de les mes Balears.
DS núm. 7 (25 i26 d'octubre), pago 144-146.

INTERVINENTS
DIPUTATS
ALBERTÍ 1 PICORNELL, JERONI (Grup Parlamentari
Regionalista de les lJIes)
Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 de juny), pago 27-29 i 33-34.
Projectes de lIei
RGE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autónoma
de les Illes Balears per al 1983, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre),
pag.131-133.
Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm . 76/83, de pressuposts de la
comunitat autonoma de les Illes Balears per a11983, DS núm.
5 (26 i 29 de setembre), pago 80-81 i 87.
Comunicacions
Relativa a criteris sobre les normes subsidiaries d'Es
Salobrar de Campos i Platja d'Es Trenc, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 241-244, 252-253, 256-257 i 259.
Mocions
RGE núm. 520/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a soHicítud de creació d'una comissió d'ínvestigació,
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 183.
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Proposicions DO de llei
RGE núm. 24/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a determinació del perlode de sessions del Parlament de les
Illes Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 147.
RGE núm. 26/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a publicació d'acords i ordres generals del Consell de Govem
de la comunitat autónoma, DS nÚID. 7 (25 i 26 d' octubre), pago
149.
RGE núm. 377/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió d'acords de normes subsidiaries i de
planejament de l'espai natural Platja des Trenc i Salobrar de
Campos, DS nÚID. 8 (16 i 17 de novembre), pago 199-202 i
204.

ALFONSO 1 VILLANUEVA, JOSEP ALFONSO (Grup
Parlamentari Socialista)
Projectes de llei
RGE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autónoma
de les Illes Balears per al 1983, OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre),
pago 114-116, 119-128, 130-131 , 133-139 i 142-143.
RGE núm. 631/83, de credit extraordinari, OS núm. 9 (7 de
desembre), pago260.
Preguntes
RGE núm. 636/83, relativa a transferencies de fons propis
de l'administració local als consells insulars, OS núm. 9 (7 de
desembre), pago 275-276.
RGE núm. 639/83, relativa a acta de la Comissió Mixta
Estat-comunitat autónoma de les IlIes Balears, os núm. 9 (7 de
desembre), pago276-277.
RGE núm. 640/83, relativa a pressuposts de la comunitat
autonoma de les Illes Balears per al 1984, OS núm. 9 (7 de
desembre), pago 277-278."
Proposicions no de Ilei
RGE núm. 266/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dotacions económiques als consells insulars, OS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 188-189 i 192-194.

ASENSIO 1 MARCUE, CARLOS (Grup Parlamentari
Socialista)
Proposicions no de lIei
RGE núm. 499/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya de preservació de la neteja a les platges,
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 271-272.

CAÑELLAS 1 FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)
Sessió d'investidura
OS núm. 2 (7 de juny), pago 10-17, 19-20,26-27,33 i 35 .
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CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Grup Parlamentari
Socialista)
Proposicions no de Ilei
RGE nÚID. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normes subsidiaries d'espais naturals i torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pago 205-206 i 209.

GARCIAS 1 COLL, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)
Interpel'lacions
RGE núm. 423/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de qualitat deIs productes alimentaris, OS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago224-225, 227 i 229-230.
Preguntes
RGE núm. 419/83, relativa a la no assistencia de la reunió
de la Comissió Mixta d'Agricultura, OS núm. 7 (25 i 26
d'octubre), pago 176.
Proposicions no de lIei
RGE núm. 396/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la normativa vigent a tots els
escorxadors de les IlIes, OS núm. 8 (16 i 17 de novembre),
pag.210-2I1.
RGE ·núm-. 428/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a estudi i promoció del cultiu de
la vinya a les Balears, OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago
217.

GODINO 1 BUSQUETS, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)
Proposicions no de Ilei
RGE núm. 397/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya de vacunació contra el tetanus, OS núm.
8 (16 i 17 de novembre), pago 211-213.
RGE núm. 433/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terminis reglamentaris per a les respostes del Govem
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 8 (16
i 17 de novembre), pago 218.

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)
"
Proposicions no de Ilei
RGE núm. 267/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunions entre institucions per a subvencionar els
serveis socials, OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 195197.

6

DlARl DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1983

JUAN 1 MARÍ, ILDEFONS (Grup Parlamentari Socialista)
Preguntes
RGE núm. 638/83, relativa al Fons de Compensació
Interterritorial en relació amb Fonnentera, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 276.

LAFUENTE 1 LÓPEZ, JOSEP
Parlamentari Regionalista de les Illes)

MARIA

(Grup

Aprovació del Reglament provisional
DS núm. 3 (29 de juny), pago 49-50.
Projectes de lIei
RGE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autonoma
de les Illes Balears per al 1983, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre),
pago 123.
Proposicions de lIei
RGE núm. 6 i 7/83, del Orup Parlamentari Socialista, de
protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, DS núm. 6 (20
d'octubre), pago 108-109.
Proposicions no de lIei
RGE núm. 266/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dotacions economiques als consells insulars, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 191-192 i 194.
ROE núm. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normes subsidiaries d 'espais naturals, torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pago 206-207.

Interpel'lacions
RGE núm. 44/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a ensenyament a les Illes Balears,
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 162-167.
Proposicions no de lIei
RGE núm. 266/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dotacions economiques als consells insulars, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 190-191 i 193-194.
RGE núm. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normes subsidiaries d'espais naturals, torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pag:"207-210.
RGE núm. 396/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la normativa vigent a tots els
escorxadors de les Illes, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre),
pag.211.
RGE núm. 442/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a utilitzaci6 del territori de les
Illes Ba1ears en tractats intemacionals, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 266.

MARCH 1 NOGUERA, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)
Interpel'lacions
RGE núm. 211/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a importació de cam procedent de parsos africans i
America del Sud, introdui"da clandestinament, DS núm. 7 (25
i26d'octubre),pag.168-171 i 173-174.

Designacions diverses
De senador de la comunitat autonoma de les Illes Balears,
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 145-146.

Mocions
RGE núm. 520/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sol, licitud de creació d'una comissió d'investigació,
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 182-183.

LLOMPART I SALVA, JAUME (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 207/83, relativa a incapacitat per nomenar el cap
deis serveis veterinaris, DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 98-99.

Elecció de la Mesa provisional del Parlament de les IIles
Balears
DS núm. 1 (31 de maig), pago 2-5.

LÓPEZ 1 CASASNOVAS, JOAN FRANCESC (Grup
Parlamentari Esquerra Nacionalista PSM)

Proposicions no de Ilei
ROE núm. 267/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunions entre institucions per a subvencionar els
serveis socials, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 195197.
ROE núm. 397/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya de vacunaci6 contra el tetanus, DS núm.
8 (16 i 17 de novembre), pago211-213.

Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 de juny), pago 20-22.
MARÍ 1 CALBET, ALONSO (Grup Parlamentari Popular)
Aprovació del Reglament provisional
DS núm. 3 (29 dejuny), pago 47-48.
Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm. 76/83, de pressuposts de la
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1983, DS núm.
5 (26 i 29 de setembre), pago 85-87.

Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 dejuny), pago 18-19.
Aprovació del Reglament Provisional
DS núm. 3 (29 de juny), pago 48.
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MARRERO 1 HEINING, PEDRO PABLO (Grup
Parlamentari Regionalista de les Illes)
Aprovació del Reglarnent provisional
DS núm. 3 (29 de juny), pago 42.
Proposicíons no de llei
RGE núm. 434/83, del Crup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a cessió de la titularitat del diari
Baleares al Govern de la comunitat autonoma de les Illes
Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 220-222 i 224.
RGE núm. 442/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a utilització del territori de les
Illes Balears en tractats internacionals, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 262-263.
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Preguntes
RGE núm. 465/83, relativa a publicacions d'acords del
Govern i de l'Administració de la comunitat autonoma de les
Illes Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 177-178.
Proposicions no de llei
RGE núm. 434/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a cessió de la titularitat del diari
Baleares al Govern de la comunitat autonoma de les Illes
Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 222.

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista PSM)
Promesa o jurament del carrec
DS núm. 5 (26 i 29 de setembre), pago 77.

MARTÍN 1 PEREGRÍN, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Socialista)
Proposicíons no de llei
RGE núm. 433/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terminis reglamentaris per a les respostes del Govern
de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (16
i 17 de novembre), pago 217-218.

InterpeHacions
RGE núm. 36/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obertura d'una oficina del Govern de la comunitat autonoma
de les Illes Balears a Maó, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago
161-162.

PONS lRAZAZÁBAL,
Socialista)
MESQUIDA 1 GALMÉS, ANDªEU (Grup Parlarnent~ri
Popular)
Interpel'lacions
RGE núm. 423/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de qualitat deis productes alimentaris, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 229.
Proposicions no de lIei
RGE núm. 396/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la normativa vigent a tots els
escorx~~ors de les IIIes, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre),
pag.2l1.

MUNARIRIUTORT,MaANTONIA(GrupParlamentari
Regionalista de les IIIes)
Proposicions no de llei
RGE núm. 455/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a campanya de divulgació de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 269-270.

NADAL 1 AGUIRRE, JOAN (Grup
Socialista)

Parlamentari

IntcrpeHacions
RGE núm. 44/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a ensenyament a les IlIes Balears,
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 167-168.

FÉLIX (Grup Parlamentari

Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 dejuny), pago 29-34 .
Aprovació del Reglament provisional
DS núm. 3 (29 de juny), pago 50-51 i 53.
Sessió constitutiva de les comissions
DS núm. 4 (20 de juliol), pago 58.
Projectes de llei
RGE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autonoma
de les Illes Balears per al 1983, Dictamen comissió, DS núm.
7 (25 i 26 d'octubre), pago 130 i 134.
Esmenes a la totalitat
Al Projecte de \lei RGE núm. 76/83, de pressuposts de la
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1983, DS núm.
5 (26 i 29 de setembre), pago 82-85, 89 i 92-93.
Comunicacions
Relativa a criteris sobre les normes subsidiaries d'Es
Salobrar de Campos i Platja d'Es Trenc, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 244-247 i 253-258 .
Proposicions no de llei
RGE núm. 24/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a determinació del període de sessions del Parlament de les
Illes Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 147-148.
RGE núm. 26/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a publicació d'acords i ordres gen eral s del Consell de Govern
de la comunitat autonoma, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago
148-149.
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RGE núm. 377/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió d'acords de normes subsidiaries i de
planejament de l'espai natural Platja des Trenc i Salobrar de
Campos, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago204.
RGE núm. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normes subsidiaries d'espais naturals, torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pago 206-207.
RGE núm. 433/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terrninis reglamentaris per a les respostes del Govern
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (16
i 17 de novembre), pago219.
RGE núm. 434/83, del Grup Parlamentari Esquerra"
Nacionalista (PSM), relativa a cessió de la titularitat del diari
Baleares al Govern de la comunitat autónoma de les Illes
Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago224.
RGE núm. 442/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a utilització del territori de les
Illes Balears en tractats internacionals, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 266.
Designacions
De senador de la comunitat autónoma de les Illes Balears,
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 146.

PONS 1 PONS, DAMIÁ (Grup Parlamentari d'Esquerra
Nacionalista PSM)
Proposicions no de lIei
RGE núm. 397/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya de vacunació contra el tetanus, DS núm.
8 (16 i 17 de novembre), pago 212 .
RGE núm. 428/83, del Grup Parla'inentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a estudi i promoció del cultiu de
la vinya a les Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago
213-217.
RGE núm. 434/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a cessió de la titularitat del diari
Baleares al Govern de la comunitat autónoma de les Illes
Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de nov.embre), pago 219-220 i 223224.
RGE núm. 442/83, de) Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a utilització del territori de les
Illes Balears en tractats intemacionals, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 261-262 i 265.
RGE núm. 455/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a campanya de divulgació de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 267 i 269-271.

ROSES 1 JUANEDA, ANTONI (Grup Parlamentari
Regionalista de les IIles)
Interpel'lacions
RGE núm. 423/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de qualitat deIs productes alimentaris, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 228-229.

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTlÁ (Grup Parlamentari
Esquerra Nacionalista PSM)
Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 de juny), pago22-27 i 37 .
Aprovació del Reglament provisional
DS núm. 3 (29 de juny), pago 48-49 i 53.
Projectes de lIei
RGE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autónoma
de les IIles Balears per al 1983, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre),
pago 117-118, 126, 128-129, 134-135 i 138-141.
RGE núm. 631/83, de credit extraordinari, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 260.
Proposicions de lIei
RGE núm. 6 i 7/83, del Grup Parlamentari Socialista, de
protecció de Ses Salines d'Eivissa i Forrnentera, DS núm. 6 (20
d ' octubre), pago 107-109.
Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm. 76/83, de pressuposts de la
comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1983, DS núm.
5 (26 i 29 de setembre), pago 77-80.
Comunicacions
Relativa a criteris sobre les norrnes subsidiaries d'Es
Salobrar de Campos i Platja d'Es Trenc, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 239-241, 251-252, 254-256 i 258.
Interpel'lacions .
RGE núm. 14/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a política d' ordenació territorial
del Consell de Govern de la comunitat autÓ!lOma de les Illes
Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 150-153 i 156157.
RGE núm. 2) 1/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a importació de cam procedent de paIsos africans i
America del Sud, introdui'da clandestinament, DS núm. 7 (25
i26 d'octubre), pago 174.
Mocions
RGE núm. 520/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sol, licitud de creació d'una comissió d'investigació,
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 183.
RGE núm. 521/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a mesures per agilitar els
pIanejaments municipaIs, sobre actuacions de la Comissió
Provincial d'Urbanisme, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre),
pago 184-186 i 188.
Preguntes
RGE núm. 247/83, relativa a unificació deIs preus a
establiments turístics, DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 99-100.
RGE núm. 368/83, relativa aremissió d'escrits periodístics
al FomentNacionaI de Treball, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre),
pag.175-176.
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RG E núm. 505/83, relativa a criteris pedagogics de 1'Escola
de Puericultura, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 230231.
RGE núm. 563/83, relativa a incendi a la planta de gas
ciutat de Son Molines al Polígon de Llevant, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 273-274.
RGE núm. 595/83, relativa a exportació de l'albercoc
mallorquí, DS núm. 9 (7 de desembre), pago 274-275.

Proposicions no de llei
RGE núm. 24/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a determinació del període de sessions del Parlament de les
Illes Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 147.
RGE núm. 26/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a publicació d'acords i ordres generals del Consell de Govem
de la comunitat autonoma, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago
149.
RGE núm. 267/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunions entre institucions per a subvencionar els
serveis socials, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 195.
RGE núm. 377/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió d'acords de normes subsidiaries i de
planejament de l'espai natural Platja des Trenc i Salobrar de
Campos, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 198-199 i
205.
RGE núm. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normes subsidiaries d'espais naturals, torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
. de novembre), pago 210.
RGE núm. 433/83, del Grup Parlamentari 'Socialista,
relativa a terrninis reglamentaris per a les respostes del Govem
de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (16
i 17 de novembre), pago 218.
. . RGE núm. 442/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a utilització del territori de les
Illes Balears en tractats intemacionals, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 266.
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RIBAS I MARÍ, ENRIC (Grup Parlamentari Socialista)
Proposicions no de llei
RGE núm. 455/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a campanya de divulgació de
I'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 270.

ROSES I JUANEDA, ANTONI (Grup Parlamentari
Regionalista de les IlIes)
Proposicions no de llei
RGE núm. 499/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya de preservació de la neteja a les platges,
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 272.

SAURA 1 MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Grup
Parlamentari Popular)
Proposicions no de llei
RGE núm. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a norrnes subsidiaries d'espais naturals torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pago 209.

TRIAY I HUMBERT, CRISTÓFOL (Grup Parlamentari
Regionalista de les IlIes)
Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 de juny), pago 17-18 .
Proposicions no de Ilei
RGE núm. 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a norrnes subsidiaries d'espais naturals, torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pago 208-209.

SOLER I CLADERA, CRISTÓFOL (Grup Parlamentari
Popular)
Esmenes a la totalitat
Al Projecte de Ilei RGE núm. 76/83, de pressuposts de la
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1983, OS núm.
5 (26 i 29 de setembre), pago70-76 i 90-92.

TRIA Y I LLOPIS, JOAN
Parlamentari Socialista)

FRANCESC

(Grup

Proposicions de lIei
RGE núm. 6 i 7/83, del Grup Parlamentari Socialista, de
protecció de Ses Salines d'Eivissa i Forrnentera, DS núm. 6 (20
d'octubre), pago 102-106 i 108-109.

·PONS 1 PON S, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)
Interpel'lacions
RGE núm. 36/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obertura d'una oficina del Govem de la comunitat autonoma
de les Illes Balears a Maó, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago
158-161.

Mocions
RGE núm. 521/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a mesures per agilitar els
planejaments municipals, sobre actuacions de la Comissió
Provincial d'Urbanisme, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre),
pago 187.
Preguntes
RGE núm. 282/83, relativa a ajomament de la reunió de la
Secció Insular de Mallorca a la Comissió Provincial
d'Urbanisme, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 174-175 .
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Proposicions no de lIei
RGE núm. 14/83, del Orup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a política d'ordenació territorial
del Consell de Oovem de la comunitat autonoma de les IlIes
Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'oetubre), pago 157-158.
ROE núm. 377/83, del Orup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió d'acords de normes subsidi<'tries i de
planejament de I'espai natural Platja des Trenc i Salobrar de
Campos, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 197-198 i
203-204.
ROE núm. 442/83 , del Orup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a u.tilització del territori de les
Illes Balears en tractats internacional s, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 263-264 i 266.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)
Projectes de lIei
ROE núm. 76/83, de pressuposts de la comunitat autonoma
de les Illes Balears per al 1983, DS nÚID. 7 (25 i 26 d'octubre),
pago 115-116, 118-122, 124-129, 135-137, 139-141 i 143.

VIDAL I JUAN, COSME (Grup Parlamentari Popular)
Sessió d'investidura
DS nÚID. 2 (7 dejuny), pago35-37.
Aprovació del Reglament provisional
DS nÚID. 3 (29 dejuny), pago 51-52.

Proposicions no de llei
ROE núm. 24/83, del Orup Parlamentari Socialista, relativa
a determinació del període oe sessions del Parlanlent de les
llles Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d 'octubre), pago 147-148.
ROE núm. 266/83, del Orup Parlamentari Socialista,
relativa a dotaeions economiques als consells insulars, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 189-190 i 194.
ROE núm. 377/83, del Orup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió d' acords de normes subsidiaries i de
planejament de l'espai natural Platja des Trene i Salobrar de
Campos, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 202-203.
ROE núm. 433/83, del Orup Parlamentari Socialista,
relativa a terminis reglamentaris per a les respostes del Oovem
de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (16
i I7 de novembre), pago 219.
ROE núm. 434/83, del Orup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a cessió de la titularitat del diari
Baleares al Oovern de la comunitat autonoma de les Illes
Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 222.
ROE núm. 442/83, del Orup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a utilització del territori de les
Illes Balears en tractats intemacionals, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago264-266.
. ROE núm. 455/83, del Orup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a campanya de divulgaeió de
l'Estatut d'Autonomia de les IlIes Balears, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 270.
ROE núm. 499/83, del Orup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya de preservaeió de la neteja a les platges,
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 272.

MEMBRES DEL GOVERN

Projectes de llei
ROE nÚID. 76/83, de pressuposts de la comunitat autonoma
de les IlIes Balears per al 1983, DS nÚID. 7 (25 i 26 d'octubre),
pag.134.

CONSELLER D' AGRICULTURA, JOAN SIMARRO I
MARQUÉS

Proposicions de llei
ROE núm. 6 i 7/83, del Orup Parlamentari Socialista, de
proteeció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, DS núm. 6 (20
d'oetubre), pago 105-106.

Preguntes
ROE núm. 419/83, relativa a la no assistencia de la reunió
de la Comissió Mixta d' Agricultura, DS núm. 7 (25 i 26
d'octubre), pago 176.

Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei ROE núm. 76/83, de pressuposts de la
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1983, DS núm.
5 (26 i 29 de setembre), pago 81-82 i 87-89.

Proposicions no de llei
ROE núm. 428/83, del Orup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a estudi i promoció del cultiu de
la vinya a les Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago
215-217.

Comunicacions
Relativa a eriteris sobre les normes subsidiaries d'Es
Salobrar de Campos i Platja d'Es Trenc, DS nÚID. 9 (7 de
desembre), pago 247-249, 254 i 257.
Mocions
ROE nÚID. 521/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a mesures per agilitar els
planejaments mlUlicipals, sobre actuacions de la Comissió
Provincial d'Urbanisme, DS núm. 8 (16 j 17 de novembre),
pago 187.

CONSELLERD'ECONOMIA I HISENDA, CRISTOFOL
SOLER 1 CLADERA
Projectes de llei
ROE núm. 631/83, de credit extraordinari, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 259-261.
Preguntes
ROE núm. 636/83, relativa a transferencies de fons propis
de l'administració Local als consells insulars, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 275-276.
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RGE núm. 639/83, relativa a acta de la comissió mixta
Estat-comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 276-277.
RGE núm. 640/83, relativa a presuposts de la comunitat
autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 277-278.
Proposicions no de llei
RGE núm. 266/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dotacions economiques als consells insulars, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 193.

CONSELLER D'INTERIOR, JAUME LLOMPART I
SALVA
Preguntes
RGE núm. 465/83, relativa a publicacions d'acords del
Govern i de l' Administració de la comunitat auto noma de les
Illes Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d ' octubre), pago 177-178.
Proposicions no de I1ei
RGEnúm. 26/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a publicació d'acords i ordres general s del Consell de Govern
de la comunitat autonoma, DS núm. 7 (25 i 26 d ' octubre), pago
149-150.
1
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Mocions
RGE núm. 521/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a mesures per agilitar els
planejaments municipals, sobre actuacions de la Comissió
Provincial d'Urbanisme, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre),
pag. 185-186.
Preguntes
RGE núm. 282/83, relativa a ajornament de la reunió de la
Secció Insular de Mallorca a la Comissió Provincial
d'Urbanisme, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 175.
Proposicions no de llei
RGE núm. 14/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a política d'ordenació territorial
del Consell de Govern de la comunitat auto noma de les Illes
Balears, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 153-158.
RGE núm. 377/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió d'acords de normes subsidiaries i de
planejament de l'espai natural Platja des Trenc i Salobrar de
Campos, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 204.
RGE núm . 378/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nonnes subsidiaries d'espais naturals torrenteres i
penya-segats de la costa sud de Ferreries, DS núm. 8 (16 i 17
de novembre), pago 209.

CONSELLER D'EDUCACIO 1 CULTURA, FRANCESC
GILET I GIRART
Interpel'lacions
RGE núm. 44/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a ensenyament a les Illes Balears,
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 165-167.
Preguntes
RGE núm. 638/83, relativa al Fons de Compensació
lnterterritorial en relació amb Formentera, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 276.
Proposicions no de I1ei
RGE núm. 455/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a campanya de divulgació de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 268-269.

CONSELLERD'INDÚSTRIA,GASPAROLIVERIMUT

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL,
GABRIEL OLIVER 1 CAPÓ
Interpel'lacions
RGE núm. 211183, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a importació de carn procedent de paIsos aliicans i
America del Sud, introduIda clandestinament, DS núm. 7 (25
i 26 d'octubre), pago 171-174.
RGE núm. 423/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de qualitat deIs productes alimentaris, DS
núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 225-227.
Preguntes
RGE núm. 207/83, relativa a incapacitat per nomenar el cap
deIs serveis veterinaris, DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 98-99.
RGE núm. 505/83, relativa a criteris pedagogics de 1'Escola
de Puericultura, DS núm. 8 (16 i 1" de novembre), pago 230231.

'.

Preguntes
RGE núm. 563/83, relativa a incendi a la planta de gas
ciutat de Son Molines al Polígon de L1evant, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 273-274.
RGE núm. 595/83, relativa a expOltació de I'albercoc
mallorquí, DS núm. 9 (7 de desembre), pago 274-275.

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA I
CLADERA
Preguntes
RGE núm. 247/83, relativa a unificació deIs preus a
establiments turístics, DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 99-100.
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PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, GABRIEL
CAÑELLASIFONS
Comunicacions
Relativa a criteris sobre les normes subsidiaries d'Es
Salobrar de Campos i Platja d'Es Trenc, DS núm. 9 (7 de
desembre), pago 234-239 i 249-251.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN, JOAN HUGUET I
ROTGER
Interpel'lacions
RGE núm. 36/83, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obertura d'una oficina del Govem de la comunitat autonoma
de les llles Balears a Maó, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago
160-161.
Mocions
RGE núm. 520/83, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a soHicitud de creació d' una comissió d'Ínvestigació,
DS núm . 8 (16 i 17 de novembre), pago 183-184.
Preguntes
RGE núm. 368/83, relativa aremissió d'escrits periodístics
al FomentNacional de Treball, DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre),
pago 176.
Proposicions no de lIei
RGE núm. 434/83, del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista (PSM), relativa a cessió de la titularitat del diar]
Baleares al Govem de la comunitat autonoma de les Illes
Balears, DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 222-223.

TE'MATIC
- AAcords (vegeu Publicacions d'-)
Administració local (vegeu Transferencia de fons propis de
1'- als consells insulars)
Albercoc mallorquí (vegeu Exportació de 1'-)
America del Sud (vegeu Importació de carn de paisos
africans i d'-)

-BBaleare~

(vegeu Cessió de titularitat del diari - al Govern)

-cCampan ya
de divulgació de I'Estatut d' Autonomia
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 267.
de vacunació contra el tetanus
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 211 .
Cap deis Serveis Veterinaris
DS núm. 6 (20 d' octubre), pago98.
Carn (vegeu Importació de d' America del Sud)

de paisos africans

D'ALTRES
LLETRATDE LACOMUNITAT AUTÓNOMA, VICENC;
MAT AS 1 MORRO

Cessió de titularitat del diari Baleares al Govern
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 219.

LLETRAT DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA,
GABRIEL DE OLEZA I SERRA DE GAYETA

Comissió
d'investigació
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 182.
Mixta d' Agricultura
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 176.
Mixta Estat-Comunitat autonoma de les IIles Balears
DS núm. 9 (7 de desembre), pago276.
Provincial d'Urbanisme (vegeu també Secció Insular de
Mallorca a la-)
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 184.

Constitució de la Mesa d'edat
DS núm. 1 (31 de maig), pago 2.

Compliment de la normativa als escorxadors
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago210.

Sessió Constitutiva
DS núm. 1 (31 de maig), pag.2.
Sessió d'investidura
DS núm. 2 (7 dejuny), pago 10.

Consells insulars (vegeu Dotacions economiques als - i
Transfertmcies de fons propis de l'administració local als
-)
Control de qualitat deis productes alimentaris
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 224.
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Costa sud de Ferreries
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 205 .
Credit extraordinari
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 259.
Criteris pedagogics de l'Escola de Puericultura
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 230.
Cultiu de la vinya
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 213.

- DDeclaració Universal deIs Drets Humans
OS núm. 9 (7 de desembre), pago234.
Dotacions economiques als consells insulars
OS núm. 8 (17 i 17 de novembre), pago 188 .

-E Ensenyament a les IIles Balears
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 162.
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Formentera
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 276.

- 1Importació de caro de palsos africans id' America del Sud
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 168.
Incendi a Son Molines
OS núm. 9 (7 de desembre), pago272.

- NNeteja a les platges
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 271.
Normes subsidi:uies
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 197.

- 0Oficina del Govern a Maó
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 158.

Escola de Puericultura (vegeu Criteris pedagogics de 1'-)

Ordenació territorial
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 150.

Escorxadors (vegeu Compliment de la normativa als-)

Ordres generals (vegeu Publicació d'acords i-)

Escrits periodístics al Foment Nacional de Treball
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 175.
Espais naturals
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 205.
Establiments turístics (vegeu Unificació de preus a - )
Estatut d'Autonomia (vegeu Campanya de divulgació de
1'-)
Exportació de I'albercoc mallorquí
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 274.

-FFerreries (vegeu Costa sud de-)
Foment Nacional de Treball (vegeu Escrits periodístics al

-)
Fons
de Compensa ció Interterritorial
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 276.
propis (vegeu Transferencies de - de I'administració
local als consells insulars)

-pPalsos africans (vegeu Importació de carn de d' America del Sud)
Penya-segats
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 205.
Període de sessions del Parlament
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 146.
Planejaments municipals
OS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 184.
Platges (vegeu Neteja a les-)
Platja d'es Trenc (vegeu Salobrar de Campos-)
Pressuposts de la comunitat
per al 1983
OS núm. 5 (26 i 29 de setembre), pago 70.
OS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 114.
per al 1984
OS núm. 9 (7 de desembre), pago 277.
Preus (vegeu Unificació de -

a establiments turístics)

Productes alimentaris (vegeu Control de qualitat dels-)
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DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any
. 1983

Publicació d'acords i ordres generals
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 177.

Transferencies de fons propis de l'administració local als
consells insulars
DS núm. 9 (7 de desembre), pago275.
Trenc, Es (vegeu Platja d'-)

-RReglament Provisional del Parlament
DS núm. 3 (29 de juny), pago 42.

-u-

Respostes del Govern (vegeu Terminis reglamentaris per a
les-)

UDificació de preus a establiments turÍstics
DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 99 .

..
UtiJització del territori de les Illes en tractats internacionals
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 261.

- SSalines d'Eivissa i Formentera, Ses
DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 101.

- V-

Salobrar de Campos-Platja d'es Trene
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 197.
DS núm. 9 (7 de desembre), pago 234.

Vacunació contra el tetaDus (vegeu Campanya de-)
Vinya (vegeu Cultiu de la-)

Secció Insular de Mallorca a la Comissió Provincial
d'Urbanisme
DS núm. 7 (25 i 26 d'octubre), pago 174.
Serveis
socials (vegeu Subvencions als-)
veterinaris (vegeu Cap dels-)
Son Molines (vegeu InceDdi a-)
Subvencions als serveis socials
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 194.

-TTerminis reglamentaris per'a les res postes del Govern
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 217.
Territori de les IIIes (vegeu Utilització del internacionals)

en tractats

Terrorisme
DS núm. 6 (20 d'octubre), pago 98.
Tetanus (vegeu Campanya de vacunació contra el-)
Titularitat del diari Baleares (vegeu Cessió de la Govern)

al

Torrenteres
DS núm. 8 (16 i 17 de novembre), pago 205.
Traetats internacionals (vegeu Utilització del territori de les
IIIes en-)

:

