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INICIA TIVES 

PROJECTES DE LLEI 

RGE núm. 72/84, de proposició de lIei orglll1ica sobre 
transferencia de competcncies en materia d'ensenyament 
universitario 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 547-548. 

RGE núm. 73/84, de proposició de llei orgill1ica sobre 
transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
no universitario 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 549. 

RGE núm. 113/84, de proposició de Hei organica sobre 
transferencia de competencies en materia d'aigües i 
aprofitament hidraulic. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 549-551. 

RGE núm. 204/84, de proposició de llei org!lDica sobre 
transferencia de competencies. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 552-554. 

RGE núm. 381/84, de ConseH Assessor de RTVE a les IIles 
Balears. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 854-855. 

RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 
auto noma de les IIles Balears per al 1984. 
DS núm. 21 (27 i 28 de juny), pago 594-628. 

RGE núm. 529/84, de regim jurídic de l'administració de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 666-697. 

RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 514-523. 

RGE núm. 734/84, de I'escut de la comunitat autonoma de 
les Illes Balears. 
DS núm. 26 (21 de novembre), pago 872-875. 

RGE núm. 735/84, de creació de la Comissió Tecnica 
Interinsular. 
DS núm. 26 (21 de novembre), pago 875-878. 

PROPOSICIONS DE LLEI 

RGE núm. 508/83, de normalització deIs noms del 
municipis de les IIles Balears. 
DS núm. 11 (14 de mars;), pago 330-336. 

RGE núm. 644/83, relativa a dia primer de mar-; com a Día 
de les Illes Balears. 
DS núm. 13 (21 de mars;), pago 404-407. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 766-767. 

RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees naturals 
d'interes especial. 
DS núm. 10 (8 de febrer), pago 282-301. 
DS núm. 11 (14 i 15 de mar<f), pago 308-320. 

RGE núm. 64/84, relativa a designació de senadors de la 
comunitat autonoma de les IHes Balears. 
DS núm. 13 (21 de mar<f), pago 407-410. 

RGE núm. 65/84, reguladora de la iniciativa legislativa en 
el Parlan"i.ent de les IlIes Balears. 
DS núm. 14 (22 de marr¡;), pago 423-428. 

RGE núm. 107/84, relativa a incompatibilitats del Govern 
i de I'administració de la comunitat autonoma de les IlIes 
Balears. 
DS núm. 14 (22 de marr¡;), pago 428-435. 

RGE núm. 349/84, de declaració d'Es Trenc-Salobrar de 
Campos com a Área Natural d'Especial Interes (ANEI). 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 523-532. 

RGE núm. 712/84, de declaració de la zona de MacareHa
Cala'n Turqueta com a ANEI. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 714-728. 

RGE núm. 717/84, de declara ció de Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera com a ANEI. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 781-790. 

RGE núm. 738/84, de declaració de Cala Agulla, Cala 
Moltó, Cala Mesquida i Cap des Freu, com a ANEI. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), piig. 728-736. 

RGE núm. 744/84, de declara ció de Cala Mondragó com a 
ANEI. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 736-743. 

RGE núm. 795/84, de modificació de l'article 63 de la 
Compilació de Dret Especial de Balears, aprovada per la 
Llei 5/1961 de 21 d'abril. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 774-781. 

RGE núm. 803/84, de declaració de Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera i els illots intermedis com a ANEI. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 790-798. 

RGE núm. 821/84, de compareixen-;a davant les comissions 
d'investigació del Parlament de les Illes Balears. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 846-854. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

RGE núm. 120/84 i 271/84, al Projecte de llei RGE núm. 
529/84, de regim jurídic de I'administració de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears. 
DS núm. 11 (14 i 15 de marr¡;), pago 320-330. 

: 
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RGE núm. 363/84, al Projecte de lIei RGE núm. 73/84, de 
proposieió de Ilei orga~ica relativa a la tram¡~eren.eia .de 
eompetencics en materia d'ensenyarnent 110 unlversltal"l. 
DS núm. 16 (29 de mar~) , pago 482-499. 

RGE núm. 364/84, al Projecte de Ilei RGE núm. 72/84, de 
proposició de Hei orglmica relativa a la transferencia de 
competencies en materia d'ensenyament universitario 
DS núm. 16 (29 de mar9), pago 482-499. 

RGE núm. 365/84, al Projecte de Ilei RGE núm. 204/84, de 
proposició de Ilei organica relativa a transferencia de 
competencies. 
OS núm. 16 (29 de mar9), pago 482-499. 

RGE núm. 366/84, al Projecte de lIei RGE núm. 113/84, de 
proposició de Ilei organica de transferencies a la comunitat 
autónoma de les IIIes Balears en materia d'aigües i 
aprofitament hidraulic. 
DS núm. 16 (29 de mar9), pago 482-499. 

RGE núm. 567/84 i 568/84, al Projecte de Ilei RGE núm. 
484/84, de pressuposts generals de la comunitat autonoma 
de les IIles Balears per al 1984. 
DS núm. 19 (5 de juny), pago 558-574. 

QÜESTIÓ DE CONFIAN<;A 

Plantejada pel Govern de la comunitat autónoma de les 
IIIes Balears. 
DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 882-907. 

INTERPEL·LACIONS 

RGE núm. 101184, relativa a exercici de la iniciativa 
legislativa pel Govern de les IIles Balears. 
DS núm. 12 (15 de' mar9), pago 388-393. 

RGE núm. 102/84, relativa a nomenament d'assessors del 
Consell de Govern. 
DS núm. 12 (15 de mar9), pago 393-397. 

RGE núm. 208/84, relativa a unitats sanitaries locals. 
DS núm. 15 (28 de mar9), pago 456-462. 

RGE núm. 209/84, relativa a I'ensenyament de la nostra 
lIengua i I'ensenyament en la nostra lIengua. 
DS núm. 16 (29 de mar9), pago 478-482. 

RGE núm. 451/84, relativa a política sobre mitjans de 
comunicaciÓ. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 649-654. 

RGE núm. 459/84, relativa a subvencions a radio i premsa 
forana. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 654-655 . 

RGE núm. 507/84, relativa a la concessió de subvencions 
per part del Govern de la comunitat autonoma de les IIIes 
Balears. 
OS núm. 20 (6 de juny), pago 578-584. 

RGE núm. 508/84, relativa a les subvencions del Govern a 
empreses comercials industrials i agrícoles. 
DS núm. 20 (6 de juny), pago 584-592. 

RGE núm. 533/84, relativa a política de personal del 
Govern de la comunitat autónoma de les IIIes Balears. 
OS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 701-707. 

RGE núm. 665/84, relativa a política de consells insulars 
del Govern de la comunitat autonoma de les IIIes Balears. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 707-714. 

RGE núm. 666/84, relativa a la concepció global del Govern 
en relació amb la divulgació del fet autonómico 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 755-761. 

RGE núm. 725/84, relativa a política juvenil del Govern de 
la comunitat autónoma de les IIIes Balears. 
DS núm. 26 (21 de novembre), pago 860-866. 

RGE núm. 778/84, relativa a la problemiltica general deIs 
centres d' interes turístic nacional existents a les IIIes 
Balears. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 761-766. 

R<;;E núm. 830/84, relativa a obres adjudicades pel Govern 
de la comunitat autónoma de les lIIes Balears i empreses 
adjudicataries. 
OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 828-837. 

RGE núm. 841/84, relativa a política de biblioteques del 
Govern de la comunitat autonoma de les IIIes Balears. 
DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 933-938. 

RGE núm. 857/84, relativa a inversions del Fons de 
Compensació Interterritorial. 
OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 837-842. 

RGE núm. 890/84, relativa a problematica per a la 
instaHació, la modificació i I'adaptació deIs escorxadors. 
DS núm. 26 (21 de novembre), pago 866-872. 

RGE núm. 935/84, relativa al control de la qualitat de les 
begudes alcohóliques. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 938-943. 

RGE núm. 966/84, relativa a subvencions a agricultors 
olivarers atorgades pel Govern de la comunitat autónoma 
de les lIles Balears. 
DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 943-949. 
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MOCIONS 

RGE núm. 376/84, relativa a nomenament d'assessors per 
part del Govern de la comunitat autonoma de les IlIes 
Balears. 
DS núm. 15 (28 de mar,,), pago 452-456. 

RGE núm. 413/84, relativa a unitats sanitaries locals. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 506-509. 

RGE núm. 415/84, relativa a l'ensenyament de la nostra 
llengua i I'ensenyament en la nostra lIengua. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 509-514. 

RGE núm. 633/84, relativa a subvencions per part del 
Govern de la comunitat autonoma de les IlIes Balears. 
DS núm. 21 (27 i 28 de juny), pago 628-634. 

RGE núm. 635/84, relativa a subvencions per part del 
Govern a empreses comercials, industrials i agrícoles. 
DS núm. 21 (27 i 28 de juny), pago 634-642. 

RGE núm. 946/84, relativa a política sobre mitjans de 
comunica ció. 
DS núm. 24 (3 O i 31 d'octubre), pago 746-751. 

RGE núm. 968/84, relativa a política del Govern en materia 
de consells insulars. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 809-814. 

RGE núm. 969/84, relativa 'a política de· personal del 
Govern de la comunitat autonoma de les IlIes Balears. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 814-823. 

RGE núm. 988/84, relativa a problematica general deIs 
centres d'interes turístic nacional, existents a les IlIes 
Balears. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 823-828. 

RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de la 
comunitat autonoma de les IJIes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres. 
DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 914-919. 

RGE núm. 1041/84, relativa a la distribució del Fons de 
Compensació Interterritorial. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 920-923. 

RGE núm. 1060/84, relativa a problematica per a la 
instal-lació, la modificació i l'adaptació deIs escorxadors. 
DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 923-927. 

RGE núm. 1061/84, relativa a política juvenil del Govern 
de la comunitat auto noma de les lIIes Balears. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 927-933. 

PREGUNTES 

RGE núm. 78/84, relativa a realització de cursets per tal de 
preparar gerents de cooperatives agrícoles. 
DS núm. 11 (14 i 15 de mar,,), pago 356-357. 

RGE núm. 79/84, relativa al procés de divulgació del 
butIletí del servei de plagues de la Conselleria 
d' Agricultura. 
DS núm. 11 (14 i 15 de mar,,), pago 357. 

RGE núm. 83/84, relativa al cobrament d'assignacions 
corresponents per part de les aules de la tercera edat, el 
professorat de l'escola d'estiu etc. 
DS núm. 11 (14 j 15 de mar,,), pago 357-358. 

RGE núm. 197/84, relativa a la possibilitat d'envasar olí 
mallorquí. 
DS núm. 12 (15 de mar,,), pago 397. 

RGE núm. 222/84, relativa a garanties de control del 
tractament amb metadona a toxicomans. 
DS núm. 12 (15 de mar,,), pago 397-3.98. 

RGE núm. 274/84, relativa a l'estudi de reconeixement 
territorial de Balears. 
DS núm. 13 (21 de mar,,), pago 402. 

RGE núm. 275/84, relativa a la modificació del Pla 
provincial de Balears. 
DS núm. 13 (21 de mar,,), pago 402-403. 

RGE núm. 276/84, relativa a la situació del Decret 1/1984 
en el qual s'adequa la Comissió provincial d'urbanisme. 
DS núm. 13 (21 de mar,,), pago 403-404. 

RGE núm. 277/84, relativa a I'aprovació i exposició al 
públic de les Normes subsidiaries i complementaries de 
planejament de l'iIla de Tagomago. 
DS núm. 14 (22 de mar,,), pago 422. 

RGE núm. 278/84, relativa a la derogació de la Llei de 
centres i zones d'interes turístic nacional. 
DS núm. 14 (22 de mar,,), pago 422-423. 

RGE núm. 367/84, relativa a l'incompliment per part del 
Govern de l'article3 del pressupost relatiu a la presentació 
del Pressupost General Consolidat. 
DS núm. 15 (28 de mar,,), pago 450-451. 

RGE núm. 368/84, relativa a la contractació de l'estudi del 
tercer canal de TV. 
DS núm. 15 (28 de mar,,), pago 451. 

RGE núm. 369/84, relativa a l'ampliació de credits des de 
l'entrada en vigor deIs pressuposts de l'any 1983. 
DS núm. 15 (28 de mar,,), pago 451-452. 
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RGE núm. 403/84, relativa a la construcció iHegal a les 
conselleries d'Hisenda i Ordenació del Territori. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 502-504. 

RGE núm. 422/84, relativa a la situació del Pla Especial de 
Protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 504. 

RGE núm. 430/84, relativa a mesures que ha de prendre el 
Govern per tal que els sectors de cafeteries, bars i 
restaurants compleixin les normes legals vigents. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 504-505. 

RGE núm. 431/84, relativa a problemes posats de manifest 
pels majoristes de viatges a les promocions turístiques 
realitzades a l'exterior. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 505-506. 

RGE núm. 450/84, relativa a activitats d' Acció Social 
procedents del Fons de Compensació Interterritorial. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 542-543. 

RGE núm. 454/84, relativa a situaciolls jurídiques 
intencions respecte de I'edifici de Ses Minyones. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 543-544. 

RGE núm. 460/84, relativa a quantitats recaptades en la 
zona Eivissa-Formentera. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 544. 

RGE núm. 461/84, relativa a previsions de restauració de 
la casa de Can Comassema. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 545. 

RGE núm. 462/84, relativa a previsions respecte de la 
degradació del CasteIl d'Eivissa. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 545. 

RGE núm. 463/84, relativa a la presentació de la 
documentació prevista als articles 157 i següents del 
Reglament. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 545-546. 

RGE núm. 464/84, relativa a la documentació referida a 
modifica ció de crCdits deis pressuposts del 1983. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 546. 

RGE núm. 465/84, relativa al compliment de la ConseIleria 
d'Economia i Hisenda de la llei pressupostaria. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 547. 

RGE núm. 531/84, relativa al projecte de lIei per tal que la 
Serra de Tramuntana sigui parc natural. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 646-647. 

RGE núm. 537/84, relativa a criteris seguits per al 
nomenament del director del campament de Biniparratx. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 647. 

RGE núm. 696/84, relativa a les gestions del Govern per tal 
que la oostra llengua sigui ioclosa a les oposicions del 
professorat d'EGB. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 647-648. 

RGE núm. 698/84, relativa a les peticions de centres 
escolars per a I'ensenyament en catala. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 699-700. 

RGE núm. 701/84, relativa a la res posta del Govern sobre 
suspensió de pla d'arees de reserva urbana A de la costa de 
Ciutadella. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 648-649. 

RGE núm. 704/84, relativa a la cootinuitat de la Federació 
menorquina d'activitats subaquiltiques. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 699. 

RGE núm. 784/84, relativa a I'actuació de la Direcció 
General de Medi Ambient de la Conselleria d'Ordenació 
del Territori. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 700-701. 

RGE núm. 788/84, relativa a mesures que s'han pres fins a 
la data per a la conservació i la restauració deIs monuments 
prehistorics de Balears. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 753. 

RGE nJÍ,m. 806/84, relativa a la presentació del projecte de 
lIei de cooperatives pel Govern. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 754. 

RGE núm. 812/84, relativa a les importants contradiccions 
entre el conseller de Sanitat i el director general de Sanitat. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 697-698 . 

RGE núm. 829/84, relativa a la preservació deis jaciments 
arqueologics de S' Águila de L1ucmajor. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 754-755 . 

RGE núm. 855/84, relativa a l'aprovació del pressupost del 
1983. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 698. 

RGE núm. 866/84, relativa al compliment de I'apartat 3 de 
la moció relativa a subvencions d'agricuItura, indústria i 
comen;. 
DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 698-699. 

" 

RGE núm. 871/84, relativa a l'organització de la 
Conselleria de Sanitat en relació amb la inspecció de caro 
i peix que arriba a les Illes Balears. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 755, 

RGE núm. 894/84, relativa a debat sobre política general 
del Govern. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 751. 



22 DIAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1984/ Fascicle 1 

RGE núm. 950/84, relativa a procediment de contractació 
de personal al servei de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears. 
DSnúm.24(30i31 d'octubre),pag. 751·752. 

RGE núm. 951/84, relativa a la dedicació professiona1 deis 
consellers i alts carrecs del Govern. 
DS núm . 24 (30 i 31 d'octubre), pago 753 . 

RGE núm. 952/84, relativa a la remissió de projectes de Ilei 
del Govern al Parlament. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 752-753. 

RGE núm. 970/84, relativa a relació del president de la 
comunitat autónoma de les IlIes Balears amb les empreses 
Torcal, SL i Promociones Zeus, SAo 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 808-809. 

RGE núm. 981/84, relativa a accions realitzades per la 
Conselleria d' Agricultura i Pesca relatives a l'ordenació de 
cultius i produccions. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 804. 

RGE núm. 982/84, relativa a estudis i experiencies 
realitzats per la Conselleria d' Agricultura i Pesca per a la 
industrialització de productes típics de les IlIes. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 805-806. 

RGE núm. 985/84, relativa a política realitzada per la 
Conselleria d' Agricultura i Pesca per tal d'augmentar la 
dimensió de les explotacions agraries. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 806-807. 

RGE núm. 986/84, relativa a la crea ció de llotges de peix. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 807-808. 

RGE núm. 987/84, relativa al control per tal d'evitar 
l'espoli de jaciments arqueologics submarins. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 803-804. 

RGE núm. 990/84, relativa a decisió del Govern en relació 
amb un complex turístic a Sa Calobra. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 809. 

RGE núm. 992/84, relativa a assegurances agraries. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 802-803. 

RGE núm. 993/84, relativa a iniciatives previstes pel 
Govern per a la protecció d'especies endemiques o 
adaptades. 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 804-805. 

RGE núm. 1010/84, relativa a l'informe de la Comissió de 
patrimoni historicoartístic de Mallorca referent a la 
urbanització de Cala Mondragó i a les Normes Subsidiaries 
de Santanyí. 
DS núm. 26 (21 de novembre), pago 858-859. 

. 

RGE núm. 1024/84, relativa a la dedicació deis alts carrecs 
i consellers del Govern amb dedica ció exclusiva. 
DS núm. 26 (21 de novembre), pago 859. 

RGE núm. 1031/84, relativa a la descentralització de la 
revisió de vehicles a Mallorca. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre) , pago 912. 

RGE núm. 1032/84, relativa a les retribucions al 
professorat del reciclatge de \lengua catalana durant el curs 
1983-1984. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 910. 

'. 

RGE núm. 1033/84, relativa a la situació de la indústria del 
cal~at. 

DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 910-911. 

RGE núm. 1034/84, relativa a la participació de les petites 
empreses en els credits de la Societat de Garanties 
Recíproques. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 912 . 

RGE núm. 1035/84, relativa a política de la indústria del 
moble per tal de pal'liar els efectes de la insularitat. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 913-914. 

RGE núm. 1038/84, relativa a política de la tercera edat. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 911-912. 

RGE núm. 1039/84, relativa a política de la dona. 
DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 912-913 , 

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm. 550/83, relativa a Conservatori de música, 
dansa i art dramatic de les Illes Balears. 
DS núm. 11 (15 de man;:), pago 336-339. 

RGE núm. 587/83, relativa a Butlletí d'informació 
sanitaria. 
DS núm. 11 (15 de marc;:), pago 339-342. 

RGE núm. 617/83, relativa a protecció de l'espai natural de 
la costa NO de l'illa d'Eivissa. 
DS núm. 11 (15 de marc;:), pago 342-346. 

RGE núm. 621/83, relativa a tractats internacionals per 
establir relacions culturals entre els pobles de llengua 
catalana. 
DS núm. 11 (15 de marc;:), pago 347-352. 

RGE núm. 32/84, relativa a concurs de trasllats del cos de 
professors no universitaris. 
DS núm. 12 (15 de marc;:), pago 362-364. 

RGE núm. 68/84, relativa a mesures de defensa del 
patrimoni historicoartístic de les IlIes Balears. 
DS núm. 12 (15 de man;:), pago 365-370. 
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RGE núm. 93/84, relativa a l'enquesta referent a I'estat de 
salut de la població. 
DS núm. 11 (14 i 15 de mars;), pago 353-356. 

RGE núm. 94/84, relativa a campanya de conscienciació 
ciutadana de la problemaíica deIs malalts amb insuficiencia 
renal cronica. 
DS núm. 12 (15 de marc,:), pago 370-375. 

RGE núm. 99/84, relativa a tractament de l' Autonomía de 
les IIIes Balears a I'cnsenyament. 
DS núm. 12 (15 de mars;), pago 375-379. 

RGE núm. 100/84, relativa a I'ús del catala pel Govern de 
les IIIes Balears. 
DS núm. 13 (21 de mars;), pago 410-413. 

RGE núm. 115/84, relativa a projectes d'inversió que amb 
carrec al Fons de Compensació Interterritorial presenta el 
Govern de la comunitat autonoma de les IIIes Balears al 
Govern de I'Estat. 
DS núm. 12 (15 de mars;), pago 379-384. 

RGE núm. 130/84, relativa a tramitació de les proposicions 
de lIei en el Parlament de les IIIes Balears. 
DS núm. 13 (21 de mars;), pago 413-417. 

RGE núm. 151/84, relativa a convenis en materia del tercer 
canal de TV amb la Generalitat de' Catalunya i la 
Comunitat Valenciana. 
DS núm. 14 (22 de mars;), pago 435-444. 

RGE núm. 153/84, relativa a convocatoria d'ajudes per al 
1984 amb carrec al Fons d'acció social. 
DS núm. 12 (15 de marc,:), pago 384-388. 

RGE núm. 159/84, relativa a creació per part de RNE 
d'una emissora en lIengua catalana a les IIIes Balears. 
DS núm. 14 (22 de mars;), pago 444-447. 

RGE núm. 160/84, relativa a subvencions a les emissores de 
radio de les IIIes Balears per als programes en catala. 
DS núm. 15 (28 de mars;), pago 462-465. 

RGE núm, 161/84, relativa a transferencia de I'emissora de 
Radio Cadena Espanyola a la comunitat autonoma de les 
IlIes Balears, 
DS núm. 15 (28 de marc,:), pago 465-468. 

RGE núm. 164/84, relativa a creació d'una ponencia per 
I'elaboració d'una proposició de lIei de normalització 
lingüística. 
DS núm. 15 (28 de marc,:), pago 468-474. 

RGE núm. 183/84, relativa a la problemaíica economica de 
I'any 1983 deIs centres de disminu'its de les lIIes Balears. 
OS núm. 17 (12 d'abril), pago 535-538. 

RGE núm. 395/84, relativa a coordinació d'una xarxa 
d'atenció de la problemiltica derivada de les toxicomanies. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 538-539. 

RGE núm. 409/84, relativa a homologació deis laboratoris 
de la Direcció de Salut com a de referencia. 
DS núm, 18 (27 d'abril), pago 555-556. 

RGE núm. 449/84, relativa a la revisió del mapa sanitari de 
la comunitat autonoma de les lIIes Balears. 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 767-770. 

RGE núm. 486/84, relativa a política sanitaria. 
OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 770-774. 

RGE núm. 705/84, relativa a la celebració de referendum 
sobre la pertinen~a o no de I'Estat Espanyol a POTAN. 
OS núm. 22 (17 d'octubre), pago 655-661. 

RGE núm. 807/84, relativa a no admissió en els territoris de 
les IIIes Balears de la presencia de maquines de guerra 
estrangeres de propulsió nuclear o dotades d'armament 
atomic. 
OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 843-846. 

RGE núm. 959/84, relativa a iniciativa del procediment 
fiscalitzador pel Tribunal de Comptes a l' Ajuntament de 
Santa Margalida. 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 949-954. 

INFORMES 

D'execució del pressupost del Parlament per a I'any 1983. 
OS núm. 15 (28 de mars;), pago 450. 

ELECCIONS DIVERSES 

Del vicepresident primer de la Mesa del Parlament. 
DS núm. 11 (14 de mars;), pago 307-308. 

DeIs diputats que han de defensar el Projecte de lIei RGE 
núm. 72/84, de proposició de Ilei organica sobre 
transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
universitari, davant el Congrés deIs Diputats. 
OS núm. 18 (27 d'abril), pago 548-549. 

'. Deis diputats que han de defensar el Projecte de lIei RGE 
núm. 73/84, de proposició de lIei organica sobre 
transferencia de competencies en materia d'ensenyamellt 
no universitari, davant el Congrés deIs niputats. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 549. 

Deis diputats que han de defensar el Projecte de lIei RGE 
núm. 113/84, de proposició de I1ei orgallica sobre 
transferencia de competencies en materia d'aigües i 
aprofitament hidraulic, davant el Congrés deis Diputats. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 551-552. 
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DeIs diputats que han de defensar el Projecte de Ilei RGE 
núm. 204/84, de proposició de IIei orgimica sobre 
transferencia de competencies, davant el Congrés deIs 
Diputats. 
DS núm. 18 (27 d'abril), pago 554. 

D'ALTRES 

Presa de possessió del diputat Sr. Miquel Ciar i Lladó. 
DS núm. J J (14 de mars;), pago 306-307. 

Presa de possessió del diputat Sr. Vicent Tur i Torres. 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 502. 

Escrit RGE núm. 417/84, de pro posta de delegació en la 
Comissió d'Ordenació Territorial de la competencia 
legislativa plena per a l'aprovació de la Proposició de llei 
RGE núm. 349/84, de declara ció d'Es Trenc-Salobrar de 
Campos com a Área Natural d'Especial Interes (ANEJ). 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 532-535. 

Comunicació de solidaritat amb la tragedia ocorreguda a 
Ciutadella de Menorca. 
DS núm. 21 (27 i 28 de juny), pago 594. 

Presa de possessió del diputat Sr. Josep Tur i Serra. 
DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 646. 

.. 


