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D'altres 

INTERVINENTS 

DIPUTATS 

AGUILÓ 1 FUSTER, PERE GON<;::AL (Grup 
Parlamentari Regionalista de les Illes) 

Qüestió de confialll;a 
P lantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les IlIes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 

29 

48 

53 

Eleccions diverses 
Del vicepresident primer de la Mesa del Parlament, DS 

núm. 11 (14 de man;), pago 308. '. 

ALBERTÍ 1 PICORNELL, JERONI (Grup Parlamentari 
Regionalista de les Illes) 

Projectes de \leí 
RGE núm. 484/84, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 611. 
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RGE núm. 529/84, de Regim jurídic de I'administració de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 696 . 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 567/84 i 568/84, deIs Grups Parlamentaris 

Esquerra Nacionalista (PSM i Socialista, respectivament, al 
Projecte de !lei RGE núm. 484/84, de pressuposts general s de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1984, DS 
núm. 19 (5 de juny), pago 572. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de mars; com a Dia 
de les Illes Balears, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 767. 

RGE 48/84, d'ordenació i protecció d 'arees naturals 
d'interes especial, DS núm. 10 (8 de febrer), pago 290-291, 295 
i 299; i DS núm. 11 (14 de mars;), pago 309, 311, 313-314 i 
316-319. 

RGE núm. 349/84, deIs Grups Parlamentaris Socialista, 
Regionalista de les Illes i Esquerra Nacionalista (PSM), de 
declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a Área Natural 
d'Especial Interes, DS núm. 17 (12 d'abril), pago 524-525 i 
528-529. 

RGE núm. 738/84, del Grup Parlanientari Esquerra 
Nacionalista (PSM), d~ declaració de Cala Agulla, Cala Moltó, 
Cala Mesquida i Cap des Freu, com a ANEJ, DS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 731-732 i 736. 

RGE núm. 744/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
decIaració de Cala Mondragó com a ANEJ, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 739-742. 

RGE núm. 803/84, deIs' Grups Parlamentaris Popular i 
Regionalista de les IlIes, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera i els illots intermedis com a ANEJ, DS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 794-797. 

Esmelles a la totalitat 
RGE núm. 120/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista, al Projecte de Llei de Regirn Jurídic de la 
comunitat autónoma de les IlIes Balears. DS núm. 11 (14 de 
mars;), pago 329-330. 

RGE núm. 271/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei de regim jurídic de la comunitat autónoma de 
les Illes Balears, DS núm. 11 (14 de mars;), pago 329-330. 

RGE núm. 363/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 73/84, de proposició de llei 
organica, relativa a la transferencia de competencies en materia 
d'ensenyamentno universitari, DS núm. 16 (29 de mars;), pago 
490-492 i 497-498. 

RGE núm. 364/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 72/84, de proposició de llei 
organica, relativa a la transferencia de competencies en materia 
d'ensenyament universitari, DS núm. 16 (29 de mars;), pago 
490-492 i 497-498. 

RGE núm. 365/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 204/84, de proposició de llei 
organica, relativa a transferencia de competencies, DS núm. 16 
(29 de mars;), pago 490-492 i 497-498. 

RGE núm. 366/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 113/84, de proposició de llei 

organica, de transferencies a la comunitat autonoma de les Illes 
Balears en materia d'aigües i aprofitament hidraulic, DS núm. 
16 (29 de mars;), pago 490-492 i 497-498. 

Qüestió de confian¡;:a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autónoma de les IlIes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 898-899, 
902-903 i 906. 

Interpel' lacions 
RGE núm. 208/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

., Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, DS 
núm. 15 (28 de mars;), pago 461. 

RGE núm. 507/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la concessió de subvencions per 
part del Govern de la comunitat autónoma de les Illes Balears, 
DS núm. 20 (6 dejuny), pago 583-584. 

RGE núm. 665/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de consells insulars del Govem de la 
comunitat autónoma de les IIles Balears, DS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 712-713. 

RGE núm. 666/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la concepció global del Govem en relació amb la 
divulgació del fet autonomic, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), 
pag.760. 

RGE núm. 830/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a obres adjudicades pel Govem de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears i empreses adjudicataries, DS 
núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 835-836. 

Mocions 
RGE núm. 376/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), re'lativa a-nomer13ment d'assessors per 
part del Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, 
DS núm. 15 (28 de mars;), pago 452-453 . 

RGE núm. 633/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a subvencions per part del Govern 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 21 (27 
i 28 de juny), pago 632-633. 

RGE núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions per part del Govern a empreses 
comercials, industrial s i agrícoles, DS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 640-642. 

RGE núm. 946/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunicació, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 750. 

RGE núm. 968/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de consells insulars, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 813. 

RGE núm. 1040/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a relació del president de la comunitat autónoma de les 
IlIes Balears amb 'les empreses adjudicafuies d' obres, DS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 919. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 68/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a mesures de defensa del 
patrimoni historicoartístic de les Illes Balears, DS núm. 12 (15 
de mars;), pago 367 i 369-370. 
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RGE núm. 151/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a convenis en materia del tercer 
canal de TV amb la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, OS núm. 14 (22 de marr,;), pago 442-443. 

ROE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en llengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de marr,;), pago 447. 

RGE núm. 164/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'una ponencia per l'elaboració d'una 
proposició de llei de normalització lingüística, OS núm. 15 (28 
de man,;), pago 470-473. 

RGE núm. 409/84, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a homologació deis 1aboratoris de la Oirecció de Salut 
com a de referencia, OS núm. 18 (27 d'abril), pago 555. 

ROE núm. 705/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la celebració de referendum 
sobre la pertinenr;:a o no de l'Estat Espanyol a l'OTAN, DS 
núm. 22 (17 d'octubre), pago 658-659. 

D'altres 
Escrit ROE núm. 417/84, de proposta de delegació en la 

Comissió d 'Ordenació Territorial de la competencia legislativa 
plena per a I'aprovació de la Proposició de llei 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 533-535. 

ALFONSO 1 VILLANUEV A, JOSEP ALFONSO (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
dejuny), pago 594-595, 598-599, 601-602, 607-610 i 623-625. 

Qüestió de confiam;a 
Plantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 102/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a nomenament d'assessors del 
Consell de Oovem, DS núm. 12 (15 de marr,;), pago 396-397. 

RGE núm. 857/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a inversions del Fons de Compensació Interterritorial, 
OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 837-841. 

Mocions 
RGE núm. 376/84, del Orup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a nomenament d'assessors per 
part del Govem de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 15 (28 de marr;:), pago 453 i 456. 

RGE núm. 1041/84, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a la distribució del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 
920-921. 

Preguntes 
RGE núm. 367/84, relativa a l'incomplirnent per part del 

Govem de l'article 3 del pressupost relatiu a la presentació del 
Pressupost General Consolidat, OS núm. 15 (28 de marr,;), pago 
450-451. 

RGE núm. 368/84, relativa a la contractació de l'estudi del 
tercer canal de TV, OS núm. 15 (28 de marr,;), pago 45l. 

RGE núm. 369/84, relativa a l'ampliació de credits des de 
l'entrada e vigor deis pressuposts de l'any 1983, DS núm. 15 
(28 de marr,;), pago 451-452. 

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

RGE núm. 464/84, relativa a la documentació referida a 
modificació de credits deis pressuposts del 1983, OS núm. 18 
(27 d'abri!), pago 546. 

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

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

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

Proposicions no de Ilei 
ROE núm. 115/84, del Grup Par1amentari Socialista, 

relativa a projectes d'inversió que amb carrec al Fons de 
Compensació Interterritorial presenta el Govem de la 
comunitat autonoma de le.s Illes Balears al Oovem de l'Estat, 
OS núm. 12 (15 de marr,;), pago 379-382. 

RGE núm. 959/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a iniciativa del procedirnent fiscalitzador pel Tribunal 
de Comptes a. l' Ajuntament de Santa Margalida, DS núm. 28 
(28,29 i 30 de nóvembre), pago 949-950 i 952. 

Al· LÉS 1 SERRA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular) 

Proposicions de llei 
ROE núm. 712/84, del Consell Insular de Menorca, de 

deciaració de la zona de Macarella-Cala'n Turqueta com 
ANEl. Debat de presa en consideració, OS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 725-728 . 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Oovem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

CARRERAS 1 FONT, BERNJAMÍ (Grup Parlamentari ) 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Oovem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 
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CIREROL 1 TROMÁS, ANTONI (Grup Parlamentari 
Popular) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 

CLAR 1 LLADÓ, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Regionalista de les IlIes) 

Jurament o promesa del,carrec, DS núm. 11 (14 de mars:), 
pag, 307. ' 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

COSTA 1 COSTA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 611-612. 

Mocions 
RGE núm. 968/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem en materia de consells insulars, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 809-812. 

Preguntes 
RGE núm. 430/84, relativa a mesures que ha de prendre el 

Govem per tal que els sectors de cafeteries, bars i restaurants 
compleixin les nonnes legal s 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. 

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

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en llengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de mars:), pago 445-446. 

ENSEÑATIENSEÑAT,CATALINA(GrupParlamentari 
Popular) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 

FAJARNÉS ] RIBAS, ENRIC (Grup Parlamentari 
Popular) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 725/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govem de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (21 de 
novembre), pago 866. 

Mocions 
RGE núm. 1061/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govem de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (28,29 
i 30 de novembre), pago 932-933. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 550/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a Conservatori de música, dansa 
i art dramatic de les Illes Balears, DS. núm. 11 (14 i 15 de 
mars:), pago 338-339. 

FIOL 1 COMPANY, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Popular) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

FRAU 1 BERNAT, MARIA ENCARNA CIÓ (Grup 
Parlamelltari Socialista) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Preguntes 
RGE núm. 1038/84, relativa a política de la tercera edat, 

DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 911. 
RGE núm. 1039/84, relativa a política de la dona, DS núm. 

28 (28,29 i 30 de novembre), pago 912-913. 

GARCIAS 1 COLL, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 619-620. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat auto noma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 890/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica per a la instal'lació, la modificació i 
l'adaptació deIs escorxadors, DS núm. 26 (21 de novembre), 
pago 866-868 i 870. 

RGE núm. 966/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions a agricultors olivarers atorgades pel 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 943-947. 

Mocions 
RGE núm. 1060/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica per a la instal' lació, la modificació i 
l'adaptació deIs escorxadors, OS núm. 28 (28, 29 i 30 de 
novembre), pago 923-925 i 927. 

Preguntes 
RGE núm. 981/84, relativa a accions realitzades per la 

Conselleria d' Agricultura i Pesca, relatives al' ordenació de 
cultius i produccions, OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 
804. 

RGE núm. 982/84, relativa a estudis i experiimcies 
realitzats per la Conselleria d' Agricultura i Pesca per a la 
industrialització de productes típics de les Illes, 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 creació de llotges de peix, 
OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 807. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb la Moció, RGE núm. 1060/84, del Grup 

Parlamentari Socialista, relativa a problematica per a la 
instal'lació, la modificació i l'adaptació deis escorxadors, OS 
núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 927. 

GODINO 1 BUSQUETS, GABRIEL JOAN DE LA CREU 
(Grup Parlamentari Popular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govem i 
de l'administració de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears, OS núm. 14 (22 de man;:), pago 433. 

Qüestió de confiam;a " 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 904 i 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm, 666/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la concepció global del Govem en relació amb la 
divulgació del fet autonómic, OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), 
pag.760-761. 

RGE núm. 841/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de biblioteques del 

Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 938. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ensenyament de la nostra 
!lengua i l'ensenyament en la nostra llengua., DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 513. 

Proposicions no de IJei 
RGE núm. 164/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació d'una ponencia per l'elaboració d'una 
proposició de !lei de normalització lingüística, DS núm. 15 (28 
de man;:), pago 472. 

RGE núm. 705/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la celebració de referendum 
sobre la pertinen~a o no de l'Estat espanyol a rOTAN, OS 
núm. 22 (17 d'octubre), pago 659-660. 

GÓMEZ I SABRillO, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Qüestió de confial1~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm, 208/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, DS 
núm. 15 (28 de mar~), pago 461-462. 

Mocions 
RGE núm. 413/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 508. 

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari 
Popular) 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 363/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 73/84, de proposició de !lei organica 
sobre transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
110 universitari, OS núm. 16 (29 de mar~), pago 492-494. 

RGE núm. 364/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de !leí RGE núm. 72/84, de proposició de Ilei organica 
sobre transferencia de competencies en materia d' ensenyament 
universitari, OS núm. 16 (29 de mar~), pago 492-494. 

RGE núm. 365/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de !leí RGE núm. 204/84, de proposició de !lei 
organica sobre transferencia de competencies, DS núm. 16 (29 
de mar~), pago 492-494. 

RGE núm. 366/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de !lei RGE núm. 113/84, de proposició de Ilei 
organica sobre transferencia de competencies en materia 
d'aigües i aprofitament hidraulic, OS núm. 16 (29 de mar~), 
pago 492-494. 
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Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 621183, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tractats intemacionals per a 
establir relacions culturals entre els pobles de lIengua catalana, 
DS núm. 11 (15 de mary), pago 351. 

RGE núm. 32/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a concurs de trasllats del cos de 
professors no universitaris, DS núm. 12 (15 de mary), pago 
363-364. 

RGE núm. 153/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a convocatoria d'ajudes per al 1984 amb carrec al Fons 
d'acció social, DS núm. 12 (15 de mary), pago 386-387. 

RGE núl1l. 183/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la problematica económica de 
I'any 1983 deis centres de disminults de les Illes Balears, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 536-538. 

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

RGE núm. 807/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a no admissió en els territoris de 
les IlIes Balears de la presencia de maquines de guerra 
estrangeres de propulsió nuclear o dotad es d' arrnament atómic, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 845-846. 

JUAN 1 MARÍ, ILDEFONS (Grup Parlamentari Socialista) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lació 
RGE núm. 209/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a I'ensenyament de la nostra 
lIengua i l'ensenyament en la nostra lIengua, DS núm. 16 (29 
de mare;:), pago 481-482. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ensenyament de la nostra 
llengua i l'ensenyament en la nostra llengua., DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 510-511. 

Preguntes 
RGE núm. 1032/84, relativa a les retribucions al 

professorat del reciclatge de llengua catalana durant el curs 
1983-1984, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 910. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 32/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a concurs de trasllats del cos de 
professorsno universitaris, DS núm. 12 (15 demare;:), pago 363. 

LAFUENTE 1 LÓPEZ, JOSEP MARIA (Grup 
Parlamentari Regionalista de les JlJes) 

Projectes de !leí 
RGE núm. 113/84, de proposició de llei organica sobre 

transferencia de competencies en materia d'aigües i 
aprofitament hidraulic, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 551. 

RGE núm. 204/84, de proposició de !lei organica sobre 
transferencia de competencies, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 
552-553. 

RGE núm. 529/84, de regim jurídic de l'administració de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 670-671,673,675,681-683,687-690 i 693-
694. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 567/84 i 568/84, deis Grups Parlamentaris 

Esquerra Nacionalista (PSM i Socialista, respectivament, al 
Projecte de !lei RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS 
núm. 19 (5 dejuny), pago 570-571. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de mare;: com a Dia 
de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de mare;:), pago 406. 

RGE núm. 64/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a designació de senadors de la 
comlmitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de 
mary), pago 408-409. 

RGE núm. 65/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), reguladora de la iniciativa legislativa en 
el Parlament de les Illes Balears, DS núm. 14 (22 de mare;:), 
pag.426. 

RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govem i 
de l'administració de la comunitat autónoma de les llles 
Balears, DS núm. 14 (22 de mare;:), pago 431-432. 

RGE núm. 795/84, del Grup Parlamentari Regionalista de 
les Illes, de modificació de I'artic!e 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 774-776 i 780. 

RGE núm. 821/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de compareixenya davant les comissions 
d'investigació del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 25 
(14 i 15 de novembre), pago 848-849 i 852-853. 

Qüestió de confian¡;a 
Plantej ada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ensenyament de la nostra 
llengua i l'ensenyament en la nostra llengua., DS núm. 17 (12 
d' abril), pago 510-513. 

RGE núm. 1041/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la distribució del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 
922-923. 
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Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 587/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Butlletí d'inforrnació sanitaria, DS núm. 11 (15 de 
man,:), pago 342. 

RGE núm. 621/83, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tractats intemacionals per a 
establir relacions cultural s entre els pobles de lIengua catalana, 
DS núm. 11 (15 de man;:), pago 351. 

RGE núm. 32/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a concurs de tras!lats del cos de 
professors no universitaris, DS núm. 12 (15 de man;:) , pago 
362-364. 

RGE núm. 115/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a projectes d'inversió que amb carrec al Fons de 
Compensació Interterritorial presenta el Govem de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears al Govem de l'Estat, 
DS núm. 12 (15 de man;:), pago 383-384. 

RGE ,núm. 130/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tramitació de les proposicions 
de llei en el Parlament de les IIles Balears, DS núm. 13 (21 de 
mary), pago 415. 

RGE núm. 807/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a no admissió en els territoris de 
les Illes Balears de la presencia de maquines de guerra 
eStrangeres de propulsió nuclear o dotades d' armament atómic, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 844. 

RGE núm. 959/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
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 951-954. 

Eleccions diverses 
DeIs diputats que han de defensar el Projecte de I1ei RGE 

núm. 113/84, de proposició de lIei organica sobre transferencia 
de competencies en materia d'aigües i aprofitament hidraulic, 
davant el Congrés deis Diputats, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 
553. 

DeIs diputats que han de defensar el Projecte de !lei RGE 
núm. 204/84, de proposició de I1ei organica sobre transferencia 
de competencies, davant el Congrés deIs Diputats, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 554. 

LÓPEZ 1 CASASNOV AS, JOAN FRANCESC (Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 712/84, del Conse!l Insular de Menorca, de 

decIaració de la zona de MacareIla-Cala'n Turqueta com a 
ANEI, DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 714-716, 718-7 19, 
723-724 i 727. 

Qüestió de confiaDl;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

In terpel'lació 
RGE núm . 209/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ep.senyament de la nostra 

!lengua i I'ensenyament en la nostra IIengua, DS núm. 16 (29 
de mary), pago 478-481. 

RGE núm. 725/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (pSM), relativa a política juvenil del Govem de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (21 de 
novembre), pago 860-861 i 863-864. 

RGE núm. 778/84, del Gnip Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica general deIs centres d' interes turístic 
nacional existents a les IJIes Balears, DS núm. 24 (30 i 31 
d'octubre), pago 764-765. 

RGE núm. 841/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de biblioteques del 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 933-937. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a I'ensenyament de la nostra 
Ilengua i I'ensenyament en la nOStra I1engua, DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 513. 

RGE núm. 1061/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govem de 
la comunitat autónoma de les IIIes Balears, DS núm. 28 (28, 29 
i 30 de novembre), pago 927-930. 

Preguntes 
RGE núm. 537/84, relativa a criteris seguits per al 

nomenament del director del campament de Biniparratx, DS 
núm. 22 (1'7 d'octubre), pago 647. _ 

RGE núm. 701/84, relativa a la resposta del Govem sobre 
suspensió de pla d'arees de reserva urbana A de la costa de 
CiutadeIla, DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 648. 

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

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 550/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a Conservatori de música, dansa 
i art dramatic de les IIles Balears, DS núm. 11 (15 de marr¡:), 
pago 336-337 i 339. 

RGE núm. 32/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a concurs de trasllats del cos de 
professors no universitaris, DS núm. 12 (15 de mary), pago 
362-364. 

RGE núm. 100/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a \'ús del catala pel Govem de les 
Illes Balears, DS núm. 13 (21 de mary), pago 410-412. 

RGE núm. 151184, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a convenis en materia del tercer 
canal de TV amb la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, DS núm. 14 (22 de mary), pago 435-436, 438 i 
441-442. 

RGE núm. 161184, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a transferencia de l'emissora de 
Radio Cadena Espanyola a la comunitat autónoma de les IIIes 
Balears, DS núm. 15 (28 de marr¡:), pago 465 i 467-468. 

RGE núm. 164/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'una ponencia per l'elaboració d'una 
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proposició de Llei de normalització lingüística, DS núm. 15 
(28 de mary), pago 470 i 473. 

D'aItres 
Comunicació de solidaritat amb la tragedia ocorreguda a 

Ciutadella de Menorca, DS núm. 21 (27 i 28 de juny), pago 
594. 

LLULL I BIBILONI, JAUME (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
dejuny), pago 618. 

Preguntes 
RGE núm. 1033/84, relativa a la situació de la indústria del 

calyat, 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. 

MARCH I NOGUERA, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Qüestió de confialll;a 
P1antejada pel Govern de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

In terpeHacions 
RGE núm. 935/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa al control de la qualitat de les begudes alcohOliques, 
DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 938-939 i 941-
942. 

Preguntes 
RGE núm. 222/84, relativa a garanties de control del 

tractament amb metadona a toxicómans, DS núm. 12 (15 de 
marc,;), pago 398. 

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. 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. 952/84, relativa a la remissió de projectes de llei 
del Govem al Parlament, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 
752. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 587/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Butlletí d'informació sanitaria, DS núm. 11 (15 de 
marc,;), pago 339-341. 

RGE núm. 93/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
al' enquesta referent al' estat de salut de la població, DS núm. 
11 (14 i 15 de mary), pago 353 i 355-356. 

RGE núm. 94/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a campanya de conscienciació ciutadana de la problematica 
deIs malalts amb insuficiencia renal crónica, DS núm. 12 (15 
de man;:), pago 370-372 i 374-375. 

RGE núm. 153/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a convocatória d'ajudes per al 1984 amb carrec al Fons 
d'acció social, DS núm. 12 (15 de man;:), pago 384-385 i 387. 

RGE núm. 183/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la problematica económica de 
I'any 1983 deIs centres de disminuits de les Illes Balears, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 536. 

RQE núm. 395/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a coordinació d'una xarxa d' atenció de la problematica 
derivada de les toxicomanies, DS núm. 17 (12 d'abril), pago 
538-539. 

RGE núm. 409/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a homologació deIs laboratoris de la Direcció de Salut 
com a de referencia, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 555. 

RGE núm. 449/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la revisió del mapa sanitari de la comunitat autónoma 
de les Illes Balears, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 768 
i 770. 

RGE núm. 486/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sanitaria, DS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 772-773. 

MARÍ I CALBET, ALONS (Grup Parlamentari 
Regionalista de les IlIes) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 717/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 

declaració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com a ANEI, 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 784-786 i 789-790. 

RGE núm. 803/84, deis Grups Parlamentaris Popular i 
Regionalista de les Illes, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera i els illots intermedis com a ANEI, DS núm. 24 
(30 i31 d'octubre), pago 790-791 i 797-798. 

Qüestió de confian~a 
Plantej ada pel Govern de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 617/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció de l' espai natural de la costa NO de l' illa 
d'Eivissa, DS núm. 11 (15 de mary), pago 345-346. 

MARÍICALBET,ANTONI(GrupParlamentariPopular) 

Qüestió de confian~a 
Plantej ada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

T 
I 
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MARTÍN 1 PEREGRÍN, JOSEP LLUÍS (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 606 i 621-623 . 

RGE núm. 529/84, de regim jurídic de l'adrninistració de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 684-686 i 688-689. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govern i 
de l'adrninistració de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 14 (22 de man;;), pago 432-433. 

Qüestió de confian-;a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 533/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del Govern 
de la comunitat autonoma de les IIles Balears, OS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 706-707. 

Mocions 
RGE núm. 969/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del' Govem 
de la comunitat auto noma de les IlIes Balears, OS núm. 25 (14 
i 15 de novembre), pago 816-818. 

Preguntes 
RGE núm. 454/84, relativa a situacions jurídiques i 

intencions respecte de l' edifici de Ses Minyones, OS núm. 18 
(27 d'abril), pago 543. 

RGE núm. 866/84, relativa al compliment de l'apartat 3 de 
la moció relativa a súbvencions d'agricultura, indústria i 
comen,:, OS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 698. 

RGE núm. 950/84, relativa a procediment de contractació 
de personal al servei de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears, OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 751-752. 

RGE núm. 951/84, relativa a la dedicació professional deIs 
consellers i alts carrecs del Govem, OS núm. 24 (30 i 31 
d'octubre), pago 753 . 

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

MESQUIDA 1 GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
Popular) 

Qüestió de confian-;a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 890/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica per a la instal·lació, la modificació i 
l'adaptació deIs escorxadors, OS núm. 26 (21 de novembre), 
pag.872. 

RGE núm. 935/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al control de la qualitat de les begudes aIcohOliques, 
OS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 942. 

Mocions 
RGE núm. 413/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, OS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 508-509. 

RGE núm. 1060/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica per a la instal·lació, la modificació i 
l'adaptació deIs escorxadors, OS núm. 28 (28, 29 i 30 de 
novembre), pago 926-927. 

Proposicions no de Hei 
RGE núm. 587/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Butlletí d'informació sanitaria, OS núm. 11 (15 de 
mary), pago 340-342. 

RGE núm. 93 /84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a l'enquesta referent a l'estat de salut de la població, OS núm. 
11 (14 i 15 de mary), pago 354. 

RGE núm. 94/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a campanya de conscienciació ciutadana de la problematica 
deIs malalts amb insuficiencia renal cronica, OS núm. 12 (15 
de mary), pago 373-374. 

RGE núm. 409/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a homologació deIs laboratoris de la Oirecció de Salut 
com a de referencia, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 555-556. 

RGE núm. 449/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la revisió del mapa sanitari de la comunitat autonoma 
de les Illes.Balears, OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 769-
770. 

RGE núm. 486/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sanitaria, OS núm. 24 
(3 O i 3 1 d'octubre), pago 772-773. 

MOLL 1 MARQUES, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projecte de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, OS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 610-611. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 821/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), de compareixenya davant les comissions 
d' investigació del Parlament de les IlIes Balears, DS núm. 25 
(14 i 15 de novembre), pago 849-850 i 853 . 

Qüestió de confian-;a 
P lantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les llles 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 
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Interpel-lacions 
RGE núm. 451/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política sobre miijans de 
comunicació, DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 652-653. 

Mocions 
RGE núm. 946/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunicació, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 748-749. 

Proposicions no de J1ei 
RGE núm. 151/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a convenis en materia del tercer 
canal de TV amb la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, DS núm. 14 (22 de mar9), pago 437-438 i443-444. 

RGE núm. 164/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'una ponencia per l'elaboració d'una 
proposició de Llei de normalització lingüística, DS núm. 15 
(28 de mar9), pago 468-470 i 472-473. 

MUNAR 1 RIDTORT, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari Regionalista de les Illes) 

Projectes de llei 
RGE núm. 72/84, de proposició de llei organica sobre 

transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
universitari, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 548. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 508/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), de normalització deis noms del municipis 
de les Illes Balears, DS núm. 11 (14 de mar9), pago 334. 

Qüestió de confiaDf;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat auto noma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

InterpeHacions 
RGE núm. 841/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a polftica de biblioteques del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 937. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ensenyament de la nostra 
llengua i l' ensenyament en la nostra llengua., DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 512. 

RGE núm. 946/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunícacíó, OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 749-750. 

RGE núm. 1061/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govern de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 28 (28,29 
i 30 de novembre), pago 930-931. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 99/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tractament de l' Autonomia de 
les Illes Balears a l'ensenyament, DS núm. 12 (15 de mar9), 
pag.378-379. 

RGE núm. 100/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a l'ús del catala pel Govern de les 
Illes Balears, OS núm. 13 (21 de mar9), pago 412. 

RGE núm. 151/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a convenís en materia del tercer 
canal de TV amb la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, OS núm. 14 (22 de mar9), pago 438. 

RGE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en llengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de mar9), pago 447. 

RGE núm. 160/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a subvencions a les emissores de 
radio de les llles Balears per als programes en catala, DS núm. 
15 (28 de mar9), pago 463. 

RGE núm. 161/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a transferencia de l'emissora de 
Radio Cadena Espanyola a la comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 15 (28 de mar9), pago 465-466. 

Eleccions diverses 
Deis diputats que han de defensar el Projecte de llei RGE 

núm. 72/84, de proposició de llei organica sobre transferencia 
. . de c~Ínpetencies en materia d'ensenyamentuniversitari, davant 

el Congrés deis Oiputats, OS núm: 18 (27 d'abril), pago 548-
549. 

Deis diputats que han de defensar el Projecte de llei RGE 
núm. 73/84, de proposició de llei organica sobre transferencia 
de competencies en materia d' ensenyament no universitari, 
davant el Congrés deis Oiputats, OS núm. 18 (27 d'abril), pago 
549. 

NADAL 1 AGUIRRE, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers, DS núm. 

17 (12 d'abril), pago 518 i 520-522. 

Proposicions de J1ei 
RGE núm. 64/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a designació de senadors de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de 
mar9), pago 409. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

InterpeHacions 
RGE núm. 459/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

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



l 

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1984/Fascicle 2 39 

RGE núm. 841/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de biblioteques del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 937-938. 

Preguntes 
RGE núm. 987/84, relativa al control per tal d'evitar 

l'espoli de jaciments arqueologics submarins, OS núm. 25 (14 
i 15 de novembre), pago 803. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 550/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a Conservatori de música, dansa 
i art dramatic de les Illes Balears, OS núm. 11 (15 de man;:), 
pag.338. 

RGE núm. 68/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a mesures de defensa del 
patrimoni historicoartís!Íc de les Illes Balears, DS núm. 12 (15 
de marr;:), pago 367-370. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista) 

Qüestió de confian~a 
Plantej ada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Mocions 
RGE núm. 1060/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica per a la instal·lació, la modificació i 
I'adaptació deis escorxadors, OS núm. 28 (28, 29 i 30 de 
novembre), pago 925-926. 

Preguntes 
RGE núm. 992/84, relativa a assegurances agraries, OS 

núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 802-803. 
RGE núm. 993/84, relativa a iniciatives previste s pel 

Govern per a la protecció d'especies endemiques o adaptades, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 804-805. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 617/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció de l'espai natural de la costa NO de l'iHa 
d'Eivissa, DS núm. 11 (15 de marr;:), pago 345. 

RGE núm. 705/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la celebració de referendum 
sobre la pertinenr;:a o no de l'Estat espanyol a l'OTAN, DS 
núm. 22 (17 d'octubre), pago 660-661. 

RGE núm. 807/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a no admissió en els territoris de 
les Illes Balears de la presencia de maquines de guerra 
estrangeres de propulsió nuclear o dotades d' armament atomic, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 843-844 i 846. 

PARIS 1 MATEU, ANDREU (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Qüestió de confian~a 
Plantej ada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

PLANELLS 1 ROIG, JOSEP (Grup Parlamentari Popular) 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

PON S 1 lRAZAZÁBAL, FÉLIX (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de J1ei 
RGE núm. 204/84, de proposició de llei organica sobre 

transferencia de competencies, OS núm. 18 (27 d'abril), pago 
553-554. 

RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears per al 1984, OS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 598. 

RGE núm. 529/84, de regirn jurídic de l' administració de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 666-668, 671-678, 681-683 i 689-697. 

RGE núm. 734/84, de l'escut de la comunitat imtonoma de 
les Illes Balears, OS núm. 26 (21 de novembre), pago 874. 

RGE núm. 735/84, de creació de la Comissió Tecnica 
Interinsular, OS núm. 26 (21 de novembre), pago 875-877. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de man;: com a Oia 
de les Illes Balears, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 767. 

RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees natural s 
d' interes especial, OS núm. 11 (14 de marr;:), pago 311. 

RGE núm. 65/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), reguladora de la iniciativa legislativa en 
el Parlament de les Illes Balears, DS núm. 14 (22 de marr;:), 
pag.426-427. 

RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govem i 
de l'administració de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 14 (22 de marr;:), pago 434-435. 

RGE núm. 795/84, del Grup Parlamentari Regionalista de 
les Illes, de modificació de I'article 63 de la Compilació de 
Oret Especial de Balears, aprovada per la Llei 5/1961, de 21 
d'abril. OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 778-779 i 781. 

RGE núm. 803/84, deis Grups Parlamentaris Popular i 
Regionalista de les Illes, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera i els illots intermedis com a ANEI, OS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 792-794 i 796-798. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 271/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei de regirnjurídic de la comunitat autonoma de 
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les IllesBalears,DSnútn.11 (l4demary),pag. 323-326 i328-329. 
RGE núm. 363/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 73/84, de proposició de llei orgimica 
sobre transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
no universitari, DS núm. 16 (29 de mary), pago 482-485 i 494-
496. 

RGE núm. 364/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 72/84, de proposició de llei organica 
sobre transferencia de competencies en materia d' ensenyament 
universitari, DS núm. 16 (29 de mary), pago 482-485 i 494-496. 

RGE núm. 365/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 204/84, de proposició de llei 
organica sobre transferencia de competencies, DS núm. 16 (29 
de mary), pago 482-485 i 494-496. 

RGE núm. 366/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 113/84, de proposició de llei 
organica sobre transferencia de competencies en materia 
d'aigües i aprofitament hidraulic, DS núm. 16 (29 de mary), 
pago 482-485 i 494-496. 

RGE núm. 567/84 i 568/84, deIs Grups Parlamentaris 
Esquerra Nacionalista (PSM i Socialista, respectivament, al 
Projecte de llei RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de 
la comunitat autonoma de les IIIes Balears per al 1984, DS 
núm. 19 (5 dejuny), pago 565-567, 570 i 572-574. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago ~00-905. .. 
Interpel'lacions 

RGE núm. 101/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a exercici de la illlclaÍlva 
legislativa pel Govem de les Illes Balears, DS núm. 12 (15 de 
mary), pago 392-393. 

RGE núm. 508/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les subvencions del Govem a empreses comercials 
industrials i agrícoles, DS núm. 20 (6 de juny), pago 584-586, 
589-590 i 592. 

RGE núm. 665/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de consells insulars del Govem de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 707-711. 

RGE núm. 666/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la concepció global del Govern en relació amb la 
divulgació del fet autonomic, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), 
pag.755-758. 

RGE núm. 830/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a obres adjudicades pel Govern de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears i empreses adjudicataries, DS 
núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 828-831 i 833-834. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a I'ensenyament de la nostTa 
llengua i l' ensenyament en la nostra llengua., DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 513-514. 

RGE núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions per part del Govem a empreses 
comercial s, industrials i agrícoles, DS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 634-638 i 642 . 

RGE núm. 1040/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a relació del president de la comunitat autonoma de les 
Illes Balears amb les empreses adjudicataries d' obres, DS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 914-915 i 917-918. 

Preguntes 
RGE núm. 894/84, relativa a debat sobre política general 

del Govem, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 751. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 587/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Butlletí d'informació sanitaria, DS núm. 11 (15 de 
mary), pago 342. 

RGE núm. 621/83, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tractats intemacionals per a 
establir relacions culturals entre els pobles de llengua catalana, 
DS núm. 11 (15 de mars:), pago 349-352. 

RGE núm. 115/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a projectes d'inversió que amb carrec al Fons de 
Compensació lnterterritorial presenta el Govem de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears al Govem de l'Estat, 
DS núm. 12 (15 de mars:), pago 383-384. 

RGE núm. 161/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a transferencia de l'emissora de 
Radio Cadena Espanyola a la comunitat auto noma de les IIles 
Balears, DS núm. 15 (28 de mars:), pago 466-467. 

RGE núm. 705/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la celebració de referendum 
sobre la pertinens:a o nó de l'Estat espanyol a l'OTAN, DS 
núm. 22 (17 d'octubre), pago 657-658. 

RGE núm. 959/84, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a iniciativa del procedirnent fiscalitzador pel Tribunal 
de Comptes a l'Ajuntament de Santa Margalida, DS núm. 28 
(28,29 i 30 de novembre), pago 953-954. 

Eleccions diverses 
DeIs diputats que han d~ defensar el Projecte de llei RGE 

núm. 204/84, de proposició de llei organica sobre transferencia 
de competencies, davant el Congrés deIs Diputats, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 554. 

PONS 1 PONS, DAMIÁ FERRÁ (Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 73/84, de proposició de llei organica sobre 

transferencia de competencies en materia d'ensenyament no 
universitari, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 549. 

RGE núm. 204/84, de proposició de !lei organica sobre 
transferencia de competencies, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 
552 i 554. 

RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 604-605. 

RGE núm. 529/84, de regirn jurídic de l'administració de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 669-670, 672-673, 675-681, 683, 687, 690 
i 692-696. 
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RGE núm. 734/84, de l'escut de la comunitat autonoma de 
les Illes Balears, DS núm. 26 (21 de novembre), pago 873-874. 

RGE núm. 735/84, de creació de la Comissió Tecnica 
Interinsular, DS núm. 26 (21 de novembre), pago 877. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 508/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), de nonnalització deIs noms del municipis 
de les Illes Balears, DS núm. 11 (14 de mars;), pago 330-333. 

RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de mars; com a Dia 
de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de mar9), pago 404-406, 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 766-767. 

RGE núm. 64/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a designació de senadors de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de 
mars;), pago 407-408 i 410. 

RGE núm. 65/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), reguladora de la iniciativa legislativa en 
el Parlament de les Illes Balears, DS núm. 14 (22 de mars;), 
pago 424-425 i 428. 

RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govem i 
de l'administració de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 14 (22 de mars;), pago 428-429 i 431 . 

RGE núm. 744/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
deelaració de Cala Mondragó com a ANEI, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 737-739 i 741. 

RGE núm. 795/84, del Grup Parlamentari Regionalista de 
les Illes, de modificació de l'artiele 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 776-778 i 780. 

RGE núm. 821/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de compareixen9a davant les comissions 
d'investigació del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 25 
(14 i 15 de novembre), pago 846-848 i 852-853. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 120/84 del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista, al Projecte de llei de regim jurídic de la 
comunitat autónoma de les IlIes Balears. DS núm. 11 (14 de 
mar9), pago 320-323. 

RGE núm. 363/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 73/84, de proposició de llei organica 
sobre transferencia de competencies en materia d' ensenyament 
no universitari, DS núm. 16 (29 de mars;), pago 487-490 i 496-
497. 

RGE núm. 364/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 72/84, de proposició de llei organica 
sobre transferencia de competencies en materia d' ensenyament 
universitari, DS núm. 16 (29 de mar9), pago 487-490 i496-497. 

RGE núm. 365/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 204/84, de proposició de llei 
organica sobre transferencia de competencies, DS núm. 16 (29 
de mar9), pago 487-490 i 496-497. 

RGE núm. 366/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 113/84, de proposició de llei 
organica sobre transferencia de competencies en materia 
d' aigües i aprofitament hidraulic, OS núm. 16 (29 de mare;:), 
pago 487-490 i 496-497. 

RGE núm. 567/84 i 568/84, , deIs Grups Parlamentarís 
Esquerra Nacionalista (PSM i Socialista, respectivament, al 
Projecte de lleí RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1984, DS 
núm. 19 (5 de juny), pago 563-565 i 570-573. 

Qüestió de confian~a 
P lantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 101/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a exercici de la iniciativa 
legislativa pel Govem de les Illes Balears, DS núm. 12 (15 de 
mar9), pago 388-389 i 391-392. 

RGE núm. 665/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de consells insulars del Govem de la 
comunitat autonoma de les llles Balears, DS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 711-712. 

RGE núm. 666/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la concepció global del Govem en relació amb la 
divulgació del fet autonómic, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), 
pago 759-760. 

RGE núm. 857/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a inversions del Fons de Compensació Interterritorial, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 841-842. 

Mocions 
RGE núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a subvencions per part del Govem a empreses 
comercials, industrials i agrícoles, DS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 638-640. 

RGE núm. 968/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de consells insulars, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 812-813. 

RGE núm. 1041/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la distribució del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 
921-922. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 621/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tractats intemacionals per a 
establir relacions culturals entre els pobles de llengua catalana, 
DS núm. 11 (15 de mars;), pago 347-348 i 350-352. 

RGE núm. 68/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a mesures de defensa del 
patrimoni historicoartístic de les Illes Balears, DS núm. 12 (15 
de mar9), pago 365-367 i 369-370. .. 

RGE núm. 99/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tractament de l'Autonomia de 
les Illes Balears a l'ensenyament, DS núm. 12 (15 de mare;:), 
pago 375-376 i 378. 

RGE núm. 130/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tramitació de les proposicions 
de Ilei en el Parlament de les IlIes Balears, DS núm. 13 (21 de 
mar9), pago 413-417. 

RGE núm. 160/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a subvencions a les emissores de 
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radio de les Illes Balears per als programes en catala, DS núm. 
15 (28 de mary), pago 462-465. 

RGE núm. 959/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
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 950 i 951. 

Eleccions diverses 
DeIs diputats que han de defensar el Projecte de llei RGE 

núm. 73/84, de proposició de llei orgfmica sobre transferencia 
de competencies en materia d'ensenyament no universitari, 
davant el Congrés deis Diputats, DS núm. 18 (27 d' abril), pago 
549. 

DeIs diputats que han de defensar el Projecte de llei RGE 
núm. 204/84, de proposició de llei organica sobre transferencia 
de competencies, davant el Congrés deis Diputats, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 554. 

D'altres 
Escrit RGE núm. 417/84, de proposta 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 declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a 
Área Natural d'Especial Interes (ANEI), DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 532-535. 

PONS I PONS, TIRS (Crup Parlamentari Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
dejuny), pago 613-615 i 617. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de mary com a Dia 
de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de mary), pago 406-407. 

Qüestió de confian¡;a 
P lantej ada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 725/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govern de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (21 de 
novembre), pago 865-866. 

Mocions 
RGE núm. 1061/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govern de 
la comunitat autonoma de les IlIes Balears, DS núm. 28 (28, 29 
i 30 de novembre), pago 931-932. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 99/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tractament de l'Autonomia de 
les IlIes Balears a l'ensenyament, DS núm. 12 (15 de mary), 
pag.376-378. 

RGE núm. 807/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a no admissió en els territoris de 
les Illes Balears de la presencia de maquines de guerra 
estrangeres de propulsió nuclear o dotades d'armament atomic, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 844-845. 

RIBAS I COSTA, ANTONI (Crup Parlamentari Popular) 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 617/83 , del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció de l'espai natural de la costa NO de l'illa 
d'Eivissa, DS núm. 11 (15 de mary), pago 344 i 346. 

RGE núm. 100/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a l'ús del catala pel Govern de les 
Illes Balears, DS núm. 13 (21 de mary), pago 411-412. 

RIBAS 1 MARÍ, ENRIC, (Crup Parlamentari Socialista) 

Qüestió de confian¡;a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 508/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), de normalització deis noms del municipis 
de les Illes Balears, DS núm. 11 (14 de mary), pago 335. 

RGE- núm. 717/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
dec\aració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com ANEI, 
DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 781-783, 787-788 i 790. 

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

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

Proposicions no de llei 
RGE núm. 617/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció de l'espai natural de la costa NO de Pilla 
d'Eivissa, DS núm. 11 (15 de mary), pago 342-346. 

RGE núm. 160/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a subvencions a les emissores de 
nidio de les Illes Balears per als programes en catala, DS núm. 
15 (28 de mary), pago 463-464. 

ROSES I JUANEDA, ANTONI (Crup Parlamentari 
Regionalista de les IlIes) 

Projectes de llei 
RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers, DS núm. 

17 (12 d'abril), pago 517-518 i 520-52l. 
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Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 778/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional existents a les Illes Balears, DS núm. 24 (30 i 31 
d'octubre), pago 765. 

Mocions 
RGE núm. 413/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 508. 

RGE núm. 969/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del Govern 
de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 25 (14 
i 15 de novembre), pago 822-823 . 

RGE núm. 988/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional, existents a les IlIes Balears, DS núm. 25 (14 i 15 de 
novembre), pago 827. 

RGE núm. 1060/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
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 926. 

Propo~icions no de lIei 
. RGE núm. 93/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a I'enquesta referent a l'estat de salut de la població, DS núm. 
11 (14 i 15 de man;:), pago 354. . 

RGE núm. 94/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a campanya de conscienciació ciutadana de la problematica 
deis malalts. '.imb insufiCiencia renal cronica, DS núm. 12 (15 
de mary), pago 373. 

RGE núm. 153/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a convocatoria d'ajudes per al 1984 amb carrec al Fons 
d'acció social, DS núm. 12 (15 de mary), pago 386. 

RGE núm. 183/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la problematica economica de 
l' any 1983 deis centres de disminui'ts de les IlIes Balears, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 536. 

RGE núm. 395/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a coordinació d 'una xarxa d' atenció de la problematica 
derivada de les toxicomanies, DS núm. 17 (12 d'abril), pago 
539. 

RGE núm. 449/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la revisió del mapa sanitari de la comunitat autónoma 
de les Illes Balears, DS núm:'24 (30 i 31 d'octubre), pago 768-
769. 

RGE núm. 486/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sanitaria, DS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 772. 

. 

SAURA I MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Grup 
Parlamentari Popular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 712/84, del Consell Insular de Menorca, de 

declaració de la zona de Macarella-Cala'n Tnrqueta com 
ANEI, DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 722-723. 

RGE núm. 821/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de compareixenya davant les comissions 
d'investigació del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 25 
(14 i 15 de novembre), pago 850-851 i 853. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905 . 

Interpel' lacions 
RGE núm. 966/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a subvencions a agricultors olivarers atorgades pel 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 
28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 948-949. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 161/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a transferencia de I'emissora de 
Radio Cadena Espanyola a la Comunitat autónoma de les Illes 
Balears, DS núm. 15 (28 de mary), pago 467. 

SEGuí 1 COLL, GUILLE M (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autónoma de les IlIes 

Balears, DS núm. 27 (28 i29 de novembre), pago 905. . 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTIÁ (Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 72/84, de proposició de Ilei organica sobre 

transferencia de competencies en materia d'ensenyanya 
universitaria, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 548. 

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

RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 596-597, 599-600, 602-604 i 625. 

RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers, DS núm. 
17 (12 d'abril), pago 516-517, 519-520 i 522. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 587/83, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Butlletí d'informació sanitaria, DS núm. 11 (15 de 
mary), pago 340. 

RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees natural s 
d'interes especial, DS núm. 10 (8 de febrer), pago 285, 289-
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290,294-295 i 300-301; i OS núm. 11 (14 demarr¡;), pago 309, 
312-313 i 315-319. 

RGE núm. 349/84, dels Grups Parlamentaris Socialista, 
Regionalista de les Illes i Esquerra Nacionalista (PSM), de 
declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com aÁrea Natural 
d'Especial Interes, OS núm. 17 (12 d'abril), pago 525-526 i 
531-532. 

RGE núm. 717/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
declaració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com a ANEI, 
OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 783-784 i 788. 

RGE núm. 738/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de declaració de Cala Agulla, Cala Moltó, 
Cala Mesquida i Cap des Freu, com a ANEJ, OS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 729-731 i 734-735. 

RGE núm. 803/84, deIs Grups Parlamentaris Popular i 
Regionalista de les Illes, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera i els illots intermedis com a ANEI, OS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 792 i 795-797. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govern de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 890-894, 
896-897 i 905. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 102/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a nomenament d'assessors del 
Consell de Govern, OS núm. 12 (15 de'marr;;), pag_393-395. 

RGE núm. 208/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, OS 
núm. 15 (28 de marr;;), pago 456-458 i 460. 

RGE núm. 451/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunicació, OS núm. 22 (17 d'octubre), pago 649-653. 

RGE núm. 459/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions a radio i premsa forana, OS núm. 22 (17 
d'octubre), pago 655. 

RGE núm. 507/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la concessió de subvencions per 
part del Govern de la comunitat autónoma de les IIles Balears, 
OS núm. 20 (6 de juny), pago 578-579 i 582. 

RGE núm. 508/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les subvencions del Govern a empreses comercials 
industrials i agrícoles, OS núm. 20 (6 de juny), pago 591. 

RGE núm. 533/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del Govern 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 701-703 i 705. 

RGE núm. 830/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a obres adjudicades peJ Govern de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears i empreses adjudicataries, OS 
núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 835. 

RGE núm. 890/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica per a la instal'lació, la modificació i 
l' adaptació deis escorxadors, OS núm. 26 (21 de novembre), 
pag. 871-872. 

RGE núm. 935/84, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa al control de la qualitat de les begudes alcoholiques, 
OS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 942. 

RGE núm. 966/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions a agricultors olivarers atorgades pel 
Govern de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 
28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 948. 

Mocions 
RGE núm. 376/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a nomenament d'assessors per 
part del Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, 
OS núm. 15 (28 de marr;;), pago 452 i 454-455. 

RGE núm. 413/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, OS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 506-507 i 509. 

RGE núm. 633/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a subvencions per part del Govern 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 21 (27 
i 28 de juny), pago 629-634. 

RGE núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions per part del Govem a empreses 
comercials, industrial s i agrícoles, OS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 642. 

RGE núm. 946/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunicació, OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 747-749. 

RGE núm. 969/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del Govern 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 25 (14 
i 15 de novembre), pago 815-816, 818, 820-821 i 823 . 
. RGE núm. 988/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional, existents a les Illes BaJears, OS núm. 25 (14 i 15 de 
novembre), pago 827. 

RGE núm. 1040/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a relació del president de la comunitat autonoma de les 
IIles Balears amb les empreses adjudicataries d'obres, OS núm. 
28 (28,29 i 30 de novembre), pago 918-919. 

Preguntes 
RGE núm. 78/84, relativa a realització de cursets per tal de 

preparar gerents de cooperatives agrícoles, OS núm. 11 (14 i 
15 de marr;;), pago 356. 

RGE núm. 79/84, relativa al procés de divulgació del 
Butlletí del servei de plagues de la Conselleria d' Agricultura., 
OS núm. 11 (14 i 15 de marr¡;), pago 357. 

RGE núm. 83/84, relativa al cobrament d'assignacions 
corresponents per part de les auJes de la tercera edat, el 
professorat de l'escola d'estiu etc., OS núm. 11 (14 i 15 de 
man;:), pago 357-358. 
" RGE núm. 197/84, relativa a la possibilitat d'envasar oli 

mallorquí, OS núm. 12 (15 de marr;;), pago 397. 
RGE núm. 531/84, relativa al projecte de lIei per tal que la 

Serra de Tramuntana sigui pare natural, OS núm. 22 (17 
d'octubre), pago 646-647. 

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

RGE núm. 698/84, relativa a les peticions de centres 
escolars per a l'ensenyament en catala, OS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 699. 
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RGE núm. 784/84, relativa a l'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. 

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

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

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

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

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

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 . 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 621/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tractats internacionals per a 
establir relacions culturals entre els pobles de llengua catalana, 
DS núm. 11 (15 de man,;), pago 352. . 

RGE núm. 93/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a l'enquesta referent a l'estat de salut de la població, DS núm. 
11 (14 i 15 de mare,:), pago 353. 

RGE núm. 94/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a campanya de conscienciació ciutadana de la problematica 
deis malalts amb insuficiencia renal crónica, DS núm. 12 (15 
de mare;:), pago 372-373. 

RG E núm. 115/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a projectes d'inversió que amb carrec al Fons de 
Compensació Interterritorial presenta el Govern de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears al Govern de l'Estat, 
DS núm. 12 (15 de man,:), pago 383. 

RGE núm. 153/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a convocatoria d'ajudes per al 1984 amb carrec al Fons 
d'acció social, DS núm. 12 (15 de man,:), pago 385-386 i 388. 

RGE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en llengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de mar~), pago 445-446. 

RGE núm. 164/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'una ponencia per I'elaboració d'una 
proposició de llei de normalització lingüística, DS núm. 15 (28 
de man;), pago 474. 

RGE núm. 183/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la problematica economica de 
l'any 1983 deIs centres de disminults de les llles Balears, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 535-537. 

RGE núm. 395/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a coordinació d'una xarxa d'atenció de la problematica 

derivada de les toxicomanies, DS núm. 17 (12 d'abril), pago 
539. 

RGE núm. 449/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la revisió del mapa sanitari de la comunitat autonoma 
de les Illes Balears, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 768. 

RGE núm. 486/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sanitaria, DS núm. 24 
(3 O i 31 d'octubre), pago 771-773. 

Eleccions diverses 
DeIs diputats que han de defensar el Projecte de llei RGE 

núm. 72/84, de proposició de llei organica sobre transferencia 
de competencies en materia d' ensenyament universitari, davant 
el Congrés deIs Diputats, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 548-
549. 

DeIs diputats que han de defensar el Projecte de llei RGE 
núm. 113/84, de proposició de \lei organica 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. 

TRIA Y 1 HUMBERT, CRISTÓFOL (Grup Parlamentari 
Regionalista de les Illes) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 712/84, del Consell Insular de Menorca, de 

declaració de la ;z:ona de Macare\la-Cala'n Turqueta com a 
ANEI, OS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 720-722 i 725 . 

Qüestió de confiafll;a 
Plantej ada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 550/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a Conservatori de música, dansa 
i art dramatic de les Illes Balears, OS núm. 11 (15 de mar~), 
pag.337-338. 

TRIA Y 1 LLOPIS, JOAN FRANCESC (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees natural s 

d'interes especial, DS núm. 10 (8 de febrer), pago 287-289, 
295-297 i 299-300; i OS núm. 11 (14 de mar~), pago 309-313 
i315-319. '. 

RGE núm. 349/84, deis Grups Parlamentaris Socialista, 
Regionalista de les Illes i Esquerra Nacionalista (PSM), de 
declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a Área Natural 
d'Especial Interes, OS núm. 17 (12 d'abril), pago 523-524 i 
530-531. 

RGE núm. 712/84, del Consell Insular de Menorca, de 
declaració de la zona de Macarella-Cala'n Turqueta com a 
ANEI, DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 719-720, 724-725 
i 727-728. 

RGE núm. 738/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de declaració de Cala Agulla, Cala Moltó, 
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Cala Mesquida i Cap des Freu, com a ANEI, OS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 732-735. 

RGE núm. 744/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
declaració de Cala Mondragó com ANEI, OS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 736-737 i 740-743. 

RGE núm. 821/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de compareixenya davant les comissions 
d'investigació del Parlament de les Illes Balears, OS núm. 25 
(14 i 15 de novembre), pago 853-854. 

Qüestió de eonfian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 905. 

Interpel' laeions 
RGE núm. 778/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la problematica general deIs centres d' interes turístic 
nacional existents a les Illes Balears, OS núm. 24 (30 i 31 
d'octubre), pago 761-764. 

Mocions 
RGE núm. 988/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional, existents a les Illes Balears, OS núm. 25 (14 i 15 de 
novembre), pago 823-824 i 826. 

Preguntes 
RGE núm. 274/84, .relativa a l' estudi de reconeixement 

territorial de Balears, OS núm. 13(21 de mary), pago 402. 
RGE núm. 275/84, relativa a la modificació del Pla 

provincial de Balears, OS núm. 13 (21 de mar~), pago 402-403. 
RGE núm. 276/84, relativa a la situació del Oecret 1/1984 

en el qual s'adequa la Comissió provincial d'urbanisme, OS 
núm. 13 (21 de mary), 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'illa de Tagomago, OS núm. 14 (22 de mary), 
pag.422. 

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

RGE núm. 403/84, relativa a la construcció il'legal a les 
conselleries d'Hisenda i Ordenació del Territori, OS núm. 17 
(12 d'abril), pago 502-503. 

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, OS núm. 26 (21 de novembre), pago 858-859. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 130/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tramitació de les proposicions 
de !lei en el Parlament de les IIIes Balears, DS núm. 13 (21 de 
mar~), pago 415-416. 

D'altres 
Escrit RG E núm. 417/84, de proposta de delegació en la 

Comissió d 'Ordenació Territorial de la competencia legislativa 
plena per a I' aprovació de la Proposició de llei RGE núm. 

349/84, de declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a 
Area Natural d'Especial Interes (ANEI). 
OS núm. 17 (12 d'abril), pago 534. 

TUR I SERRA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular) 

Jurament o promesa del carree, OS núm. 22 (17 d'octubre), 
pag.646. 

Qüestió de eonfian~a 
Plantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carree, OS núm. 17 (12 d' abril), 
pag.502. 

Qüestió de eonfian~a 
Plantej ada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

VERGER 1 POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular) 

Projeetes de Ilei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, OS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 595 i 597-599. 

RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers, OS núm. 
17 (12 d 'abril), pago 515. 

Proposicions de lIei 
RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees naturals 

d'interes especial, OS núm. 10 (8 de febrer), pago 299-300; i 
DS núm. 11 (14 de mar~), pago 308-312, 314-316 i 318-319. 

RGE núm. 349/84, deis Grups Parlamentaris Socialista, 
Regionalista de les IIIes i EsquelTa Nacionalista (PSM), de 
declaració d' Es Trenc-Salobrar de Campos com a Area Natural 
d'Especial Interes, DS núm. 17 (12 d'abril), pago 531. 

RGE núm. 738/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de declaració de Cala Agulla, Cala Moltó, 
Cala Mesquida i Cap des Freu, com a ANEIDS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 731. 

RGE núm. 744/84, del Grop Parlamentari Socialista, de 
decJaració de Cala Mondragó com a ANEI, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 742. 

Qüestió de eonfian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 857/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a inversions del Fons de Compensació Interterritorial, 
OS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 842. 
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Mocions 
RGE núm. 969/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a polftica de personal del Govem 
de la comunítat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 25 (14 
i 15 de novembre), pago 823. 

RGE núm. 1041/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la dístribució del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 
923. 

D'aItres 
Escrit RGE núm. 417/84, de proposta 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 dec1aració d'Es Trene-Salobrar de Campos com a 
Área Natural d'Especial Interes (ANEI). 
DS núm. 17 (12 d'abril), pago 534. 

VIDAL 1 JUAN, COSME (Grup Parlamentari Popular) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 529/84, de regim jmídic de l'administració de 

la comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 671, 678 i 697. 

RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers, DS núm. 
17 (12 d'abril), pago 518, 521 i 523. 

. 
Pr'oposicions de llei 

RGE núm. 508/83, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de normalització deis noms del municipis 
de les Illes Balears, OS núm. 11 (14 de mary), pago 335-336. 

RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de mary com a Día 
de les Illes Balears, OS núm. 13 (21 de mary), pago 407, i DS 
núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 767. 

RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees naturals 
d'interes especial, DS núm. 10 (8 de febrer), pago 287, i OS 
núm. 11 (14 de mary), pago 310. 

RGE núm. 64/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a designació de senadors de la 
comunitat auto noma de les Illes BaIears, OS núm. 13 (21 de 
mary), pago 409-410. 

RGE núm. 65/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), reguladora de la iniciativa legislativa en 
el Parlament de les Illes Balears, OS núm. 14 (22 de mary), 
pag. 427-428. 

RGE núm. 717/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
dec1aració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com a ANEI, 
OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 786-787. 

RGE núm. 803/84, deis Grups Parlamentaris Popular i 
Regionalista de les Illes, de declaració de Ses Salines d 'Eivissa 
i Formentera i e1s illots intermedis com a ANEI, OS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 791-792, 795 i 797. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 567/84 i 568/84, deIs Grups Parlamentaris 

Esquerra Nacionalista (PSM i Socialista, respectivament, al 
Projecte de llei RGE núm. 484/84, qe pressuposts generals de 

la comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS 
núm. 19 (5 de juny), pago 572 i 574. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 507/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la concessió de subvencions per 
part del Govem de la eomunitat autonoma de les Illes Balears, 
OS núm. 20 (6 de juny), pago 584. 

RGE núm. 508/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les subvencions del Govern a empreses comercials 
industrials i agríeoles, OS núm. 20 (6 de juny), pago 591-592. 

RGE núm. 665/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de consells insulars del Govern de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 713-714. 

RGE núm. 778/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional existents a les Illes Balears, OS núm. 24 (30 i 31 
d'octubre), pago 765-766. 

RGE núm. 830/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a obres adjudicades pel Govern de la comunitat 
auto noma de les Illes Balears i empreses adjudicataries, OS 
núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 836-837. 

Mocions 
RGE núm. 633/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a subvencions per part del Govern 
de la c0!!lunitat auto noma de les Illes Balears, OS núm. 21 (27 
i 28 de juny), pago 633 . 

RGE ' núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions per part del Govern a empreses 
comercials, industrial s i agrícoles, DS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 641-642. 

RGE núm. 946/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunicació, OS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 750. 

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

RGE núm. 988/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica general deIs centres d'interes turístic 
nacional, existents a les IIles Balears, OS núm. 25 (14 i 15 de 
novembre), pago 827. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 100/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ús del catala pel Govern de les 
Illes Balears, OS núm. 13 (21 de mar'Y), pago 412. 

RGE núm. 115/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a projectes d'inversió que amb carrec al Fons de 
Compensació Interterritorial presenta el Govern de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears al Govern de l'Estat, 
DS núm. 12 (15 de mar'Y), pago 384. 

RGE núm. 130/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tramitació de les proposicions 
de !lei en el Parlament de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de 
mar'Y), pago 416. 

RGE núm. 151/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a convenis en materia del tercer 
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canal de TV amb la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, DS núm. 14 (22 de man;), pago 442. 

RGE núm. 153/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a convocatoriad'ajudes per al 1984 amb cilITec al Fons 
d'acció social, DS núm. 12 (15 de mar~), pago 388. 

RGE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en llengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de mar~), pago 446. 

VIVÓ 1 CORTÉS, JOAQUIM (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 625-626 i 628 . 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

MEMBRES DEL GOVERN 

CONSELLER D' AGRICULTURA 1 PESCA, JOAN 
SIMARRO 1 MARQUES 

Projectes de lIei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 618-620. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 507/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la concessió de subvencions per 
part del Govem de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 20 (6 de juny), pago 579-581 i 583. 

RGE núm. 508/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les subvencions del Govem a empreses comercials 
industrials i agrícoles, DS núm. 20 (6 de juny), pago 587. 

RGE núm. 890/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica per a la instaHació, la modificació i 
l' adaptació deIs escorxadors, DS núm. 26 (21 de novembre), 
pago 868-871. 

RGE núm. 966/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions a agricultors olivarers atorgades pel 
Govem de la comunitat auto noma de les Illes Balears, DS núm. 
28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 945-948. 

Mocions 
RGE núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a subvencions per part del Govem a empreses 
comercials, industrials i agrícoles , DS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 642. 

RGE núm. 1060/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
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 924-925. 

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 
Butlletí del servei de plagues de la Conselleria d' Agricultura, 
DS núm. 11 (14 i 15 de mar~), pago 357. 

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 
realitzades per la Conselleria d' Agricultura i Pesca, per a la 
industrialització de productes típics de les Illes, 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 creació de llotges de peix, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 807-808 . 

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

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

CONSELLER DE COMER<;:: 1 INDÚSTRIA, GASPAR 
OLIVER1 MUT 

Projectes de llei 
RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 626-628. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 

lnterpel·lacions 
RGE núm. 507/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la concessió de subvencions per 
part del Govem de la comunitat autonoma de les IlIes Balears, 
DS núm. 20 (6 dejuny), pago 581-583. 

RGE núm. 508/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les subvencions del Govem a empreses comercials 

.. industrial s i agrícoles, DS núm. 20 (6 de juny), pago 588-589. 

Preguntes 
RGE núm. 197/84, relativa a la possibilitat d'envasar oli 

mallorquí, DS núm. 12 (15 de mar~), pago 397. 
RGE núm. 1031/84, relativa a la descentralització de la 

revisió de vehic1es a Mallorca, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de 
novembre), pago 912. 

RGE núm. 1033/84, relativa a la situació de la indústria del 
cal~at, DS núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 911. 

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. 
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CONSELLERD'ECONOMIA IHISENDA, CRISTÓFOL 
SOLER 1 CLADERA 

Projectes de lJei 
RGE núm. 204/84, de proposició de llei organica sobre 

transferencia de competencies, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 
552. 

RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 595-598,600-604,606-607,609-610,612,614-
615,621-622 i 624-625. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 567/84 i 568/84, deIs Grups Parlamentaris 

Esquerra Nacionalista (PSM) i Socialista, respectivament, al 
Projecte de llei RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1984, DS 
núm. 19 (5 de juny), pago 558-563 , 567-570 i 574. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les IIles 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 907. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 778/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional existents a les Illes Balears, DS núm. 24 (30 i 3 I 
d'octubre), pago 762-764 i 766. 

RGE núm. 857/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a inversions del Fons de Compensació Interterritorial, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 839-841. 

Mocions 
RGE núm. 988/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica general deis centres d'interes turístic 
nacional, existents a les Illes Balears, DS núm. 25 (14 i 15 de 
novembre), pago 825-826. 

RGE núm. 1041/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la distribució del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 28 (28, 29 i 30 de novembre), pag, 
921. 

Preguntes 
RGE núm. 367/84, relativa a l'incompliment per part del 

Govem de l'article 3 del pressupost relatiu a la presentació del 
Pressupost General Consolidat, DS núm. 15 (28 de man;:), pago 
451. 

RGE núm. 369/84, relativa a l'ampliació de credits des de 
I'entrada e vigor deis pressuposts de I'any 1983, DS núm. 15 
(28 de mar¡;:), pag, 451-452. 

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

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 
modificació de credits deIs pressuposts del 1983, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 546. 

RGE núm. 465/84, relativa al eompliment de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda de la Ilei pressupostitria, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 547. 

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. 

Proposicions no de I1ei 
RGE núm. 115/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a projectes d'inversió que amb carree al Fons de 
Compensaeió Interterritorial presenta el Govem de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears al Govem de l'Estat, 
DS núm. 12 (15 de mar¡;:), pago 381-382. 

Eleccions diverses 
DeIs diputats que han de defensar el Projecte de Ilei RGE 

núm. 204/84, de proposició de llei organica sobre transferencia 
de competeneies, davant el Congrés deIs Diputats, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 554, 

Qüestiolls d'ordre 
En relació a la tramitació de la Moció RGE núm. 1060/84, 

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problematica per a 
la instal'lació, lamodifieació i I'adaptaeió deIs escorxadors, DS 
núm. 28 (28,29 i 30 de novembre), pago 927. 

CONSELLER D'EpUCACIÓ 1 CULTURA, FRANCESC 
GILET 1 GlRART 

Projecíes de I1ei 
RGE núm. 72/84, de proposició de llei orgé'miea sobre 

transferencia de competencies en materia d'ensenyan¡;:a 
universitaria, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 547-548. 

RGE núm. 73/84, de proposieió de llei organica sobre 
transferencia de competencies en materia d' ensenyan¡;:a no 
universitaria, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 549. 

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

RGE núm. 484/84, de pressuposts generals de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
de juny), pago 605 i 615-617. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autonoma de les IlJes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Iníerpel'lació 
RGE núm. 209/84, del Grup Parlame~iari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a I'ensenyament de la nostra 
lIengua i l'ensenyament en la nostra \lengua, DS núm. 16 (29 
de marf¡:), pago 479-481. 

RGE núm. 451/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sobre mitjans de 
comunicació, DS núm. 22 (I7 d'octubre), pago 650-653. 

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

RGE núm, 725/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govem de 
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la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 26 (21 de 
novembre), pago 861-866. 

RGE núm. 841/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de biblioteques del 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 
28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 935-937. 

Mocions 
RGE núm. 415/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a l'ensenyament de la nostra 
l1engua i l'ensenyament en la nostra llengua., DS núm. 17 (12 
d'abril), pago 511-512. 

RGE núm. 1061/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política juvenil del Govem de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (28, 29 
i.30 de novembre), pago 929-930 i 932. 

Preguntes 
RGE núm. 83/84, relativa al cobrament d'assignacions 

corresponents per part de les aules de la tercera edat, el 
professorat de I'escola d'estiu etc.,DS núm. 11 (14 i 15 de 
mar¡;:), pago 357. 

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

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

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

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 Govem per tal 
que la nostra llengua sigui inelosa a les oposicions del 
professorat d'EGB, DS núm. 22 (17 d'octubre), pago 648. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 68/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a mesures de defensa del 
patrimoni historicoartístic de les IlJes Balears, DS núm. 12 (15 
de man;:), pago 366-369. 

RGE núm. 99/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a tractament de I'Autonomia de 
les Illes Balears a I'ensenyament, DS núm. 12 (15 de marry), 
pag. 378. 

RGE núm. 100/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a l'ús del catala pel Govem de les 
Illes Balears, DS núm. 13 (21 de marry), pago 412. 

RGE núm. 151/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a convenis en materia del tercer 
canal de IV amb la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, DS núm. 14 (22 de man;:), pago 439-444. 

RGE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en \lengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de man;:), pago 446. 

RGE núm. 164/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'una ponencia per l'elaboració d'una 
proposició de lIei de normalització lingüística, DS núm. 15 (28 
de marry), pago 469. 

Eleccions diverses 
Deis diputats que han de defensar el Projecte de \lei RGE 

núm. 72/84, de proposició de l1ei organica sobre transferencia 
de competencies en materia d' ensenyament universitari, davant 
el Congrés deIs Diputats, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 548-
549. 

DeIs diputats que han de defensar el Projecte de \lei RGE 
núm. 73/84, de proposició de Hei organica sobre transferencia 
de competencies en materia d'ensenyament no universitari, 
davant el Congrés deIs Diputats, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 
549. 

CONSELLER D'INTERIOR, JAUME LLOMPART 1 
SALVA 

Projectes de Hei 
RGE núm.484/84, de pressuposts general s de la comunitat 

autónoma de les Illes Balears per al 1984, DS núm. 21 (27 i 28 
dejuny),pag.622-623. 

RGE núm. 734/84, de I'escut de la comunitat autónoma de 
les Illes Balears, DS núm. 26 (21 de novembre), pago 872-873. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 508/83, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), de normalització deis noms del municipis 
de les llles Balears, DS núm. 11 (14 de marry), pago 332-334. 

RGE núm. 644/83, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a dia primer de marry com a Dia 
de les Illes Balears, DS núm. 13 (21 de marry), pago 406. 

RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govem i 
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de l'administració de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears, DS núm. 14 (22 de man;:), pago 430-431. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 102/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a nomenament d'assessors del 
Consell de Govern, DS núm. 12 (15 de mary), pago 394-396. 

RGE núm. 533/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del Govem 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 703-706. 

Mocions 
RGE núm. 376/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a nomenament d'assessors per 
part del Govem de la comunitat autónoma de les llles Balears, 
DS núm. 15 (28 de mary), pago 453-456. 

RGE núm. 969/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política de personal del Govem 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 25 (14 
i 15 de novembre), pago 818-820 i 822. 

Preguntes 
ROE núm. 454/84, relativa a situacions jurídiques i 

illtencions respecte' de l'eaifici de Ses Minyones, DS núm. 18 
(27 d'abril), pago 544. 

RGE núm. 950/84, relativa a procediment de contractació 
de personal al servei de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), pago 751-752. 

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

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

CONSELLER D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
JERONI SAIZ 1 GOMILA 

Projectes de lIei 
RGE núm. 113/84, de proposició de I1ei orgfmica sobre 

transferencia de competencies en materia d'aigües i 
aprofitament hidraulic, DS núm. 18 (27 d'abril), pago 549-551. 

-. 
Proposicions de lIei 

RGE 48/84, d'ordenació i protecció d'arees naturals 
d'interes especial, DS núm. 10 (8 de febrer), pago 291-294, 
297-299 i 301. 

RGE núm. 349/84, deIs Grups Parlamentaris Socialista, 
Regionalista de les Illes i Esquerra Nacionalista (PSM), de 
declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a Área Natural 
d'Especial Interes, DS núm. 17 (12 d'abril), pago 526-528, 530. 

RGE núm. 738/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), de declaració de Cala Agulla, Cala Moltó, 

Cala Mesquida i Cap des Freu, com a ANEI, DS núm. 23 (24 
i 25 d'octubre), pago 733-735. 

RGE núm. 744/84, del Grup Parlamentari Socialista, de 
declaració de Cala Mondragó com a ANEI, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 742-743. 

Preguntes 
RGE núm. 274/84, relativa a I'estudi de reconeixement 

territorial de Balears, DS núm. 13 (21 de mary), pago 402. 
RGE núm. 275/84, relativa a la modificació del Pla 

provincial de Balears, DS núm. 13 (21 de mary), 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 mary), pago 403-404. 

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

RGE núm. 403/84, relativa a la construcció il'legal a les 
conselIeries 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. 531/84, relativa al projecte de llei per tal que la 
Serra de Tramuntana sigui parc natural, DS núm. 22 (17 
d'octubre), pago 646-647. 

RGE núm. 701/84, relativa a la resposta 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. 784/84, relativa a l'actuació de la Direcció 
General de Medi Ambient de la Conselleria d'Ordenació del 
Territori, DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 700-70 l. 

RGE núm. 10 1 0/84, relativa al' 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. 

Eleccions diverses 
DeIs diputats que han de defensar el Projecte de Ilei RGE 

núm. 113/84, de proposició de llei organica 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. 

CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER 1 CAPÓ 

Interpel'lacions 
RGE núm. 935/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa al control de la qualitat de les begudes alcohOliques, 
DS núm. 28 (28 , 29 i 30 de novembre), pago 939-942. 

Mocions 
RGE núm. 413/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, DS 
núm. 17 (12 d'abril), pago 507-508. 
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Preguntes 
RGE núm. 222/84, relativa a garanties de control del 

tractament amb metadona a toxicomans, DS núm. 12 (15 de 
mar9), pago 398. 

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

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

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 94/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a campanya de conscienciació ciutadana de la problematica 
deIs malalts amb insuficiencia renal cranica, DS núm. 12 (15 
de mar9), pago 374-375. 

RGE núm. 409/84, del Grup Parlamentari Socialista, del 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a homologació deis 
laboratoris de la Direcció de Salut com a de referencia, DS 
núm. 18 (27 d'abril), pago 555. 
, RGE núm. 486/84, del Grup Parlqmentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a política sanitaria, DS núm. 24 
(30 i 31 d'octubre), pago 773. 

CONSELLERIA DE TURISME, JAUME CLADERA 1 
CLADERA 

Projectes de llei 
RGE núm. 596/84, d'allotjaments extrahotelers, DS núm. 

17 (12 d ' abril), pago 514-517 i 519-520. 

Preguntes 
RGE núm. 278/84, relativa a la derogació de la Llei de 

centres i zones d'interes turístic nacional, DS núm. 14 (22 de 
mare;:), pago 422-423. 

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'abri1), pago 505-506. 

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, 
GABRIEL CAÑELLAS 1 FONS 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 107/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a incompatibilitats del Govern i 
de l'administració de la comunitat autanoma de les Illes 
Balears, DS núm. 14 (22 de man,:), pago 434-435 . 

'. 

Qüestió de confiaDl;a 
P lantej ada pel Govern de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 882-890, 
894-900, 903-904 i 907. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 508/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a les subvencions del Govern a empreses comercials 
industrials i agrícoles, DS núm. 20 (6 de juny), pago 590. 

RGE núm. 830/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a obres adjudicades pel Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears i empreses adjudicataries, DS 
núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 831-835 i 837. 

Mocions 
RGE núm. 1040/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a re1ació del president de la comunitat autonoma de les 
Illes Balears amb les empreses adjudicataries d'obres, DS núm. 
28 (28, 29 i 30 de novembre), pago 915-918. 

Preguntes 
RGE núm. 970/84, relativa a relació del president de la 

Comunitat autanoma de les Illes Balears amb les empreses 
Torcal, SL i Promociones Zeus, SA, DS núm. 25 (14 i 15 de 
novembre), pago 808-809. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 159/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a creació per part de RNE d'una 
emissora en llengua catalana a les Illes Balears, DS núm. 14 
(22 de mar9), pago 446. 

D'altres 
Comunicació de solidaritat amb la tragedia ocorreguda a 

Ciutadella de Menorca, DS núm. 21 (27 i 28 de juny), pago 
594. 

VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS, JOAN HUGUET 1 ROTGER 

Projectes de lIei 
RGE núm. 529/84, de regimjurídic de l'administració de 

la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 
25 d'octubre), pago 668-669, 673-675, 677, 680-681, 683, 685-
687,690,692 i 694-695. 

RGE núm. 735/84, de creació de la Comissió Tecnica 
Interinsular, DS núm. 26 (21 de novembre), pago 875-877. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 64/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a designació de senadors de la 
comunitat autanoma de les Illes Ba1ears, DS núm. 13 (21 de 
mar9), pago 407-408. 

RGE núm. 65/84, deL Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), reguladora de la iniciativa legislativa en 
el Parlament de les Illes Balears, DS núm. 14 (22 de roan,;), 
pag.424-426. 
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RGE núm. 795/84, del Grup Parlamentari Regionalista de 
les IlIes, de modificació de l'artiele 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 779-780. 

Esmenes a la totalítat 
RGE núm. 120/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista, al Projecte de Ilei de regim jurídic de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears. DS núm. 11 (14 de 
marry), pago 322-323 i 329. 

RGE núm. 271/84 del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Ilei de regim jurídic de la comunitat autónoma de 
les IIles Balears. DS núm. 11 (14 de marry), pago 326-328. 

RGE núm. 363/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 73/84, de proposició de llei organica 
sobre transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
no universitari, DS núm. 16 (29 de marry), pago 485-487 i 498. 

RGE núm. 364/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de lIei RGE núm. 72/84, de proposició de llei orgfmica 
sobre transferencia de competencies en materia d'ensenyament 
universitari, DS núm. 16 (29 de marry), pago 485-487 i 498. 

RGE núm. 365/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 204/84, de proposició de !lei 
organica sobre transferencia de competencies, DS núm. 16 (29 
de man¡;), pago 485-487 i 498. 

RGE núm. 366/84, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Ilei RGE núm. 113/84, de proposició de llei 
organica sobre transferencia .. de competencies en materia 
d' aigües i aprofitament hidrilUlic, DS núm. 16 (29 de marry), 
pago 485-487 i 498. 

Qüestió de confian~a 
Plantejada pel Govem de la comunitat autónoma de les Illes 

Balears, DS núm. 27 (28 i 29 de novembre), pago 906. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 101184, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a exercici de la iniciativa 
legislativa pel Govem de les Illes Balears, DS núm. 12 (15 de 
marry), pago 389-392. 

RGE núm. 208/84, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a unitats sanitaries locals, DS 
núm. 15 (28 de mar¡;:), pago 457-461. 

RGE núm. 665/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de consells insulars del Govem de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 23 (24 i 25 
d'octubre), pago 709-711. 

RGE núm. 666/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la concepció global del Govem en relació amb la 
divulgació del fet autonómic, DS núm. 24 (30 i 31 d'octubre), 
pag.757-759. 

Mocions 
RGE núm. 633/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a subvencions per Part del Govem 
de la comunitat autónoma de les llles Balears, DS núm. 21 (27 
i 28 de juny), pago 630-632. 

RGE núm. 635/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a subvencions per part qel Govem a empreses 

comercials, industrials i agrícoles, DS núm. 21 (27 i 28 de 
juny), pago 636-640 i 642. 

RGE núm. 968/84, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de consells insulars, 
DS núm. 25 (14 i 15 de novembre), pago 810-812. 

Preguntes 
RGE núm. 806/84, relativa a la presentació del Projecte de 

llei de cooperatives pel Govem, DS núm. 24 (30 i 31 
d'octubre), pago 754. 

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

RGE núm. 894/84, relativa a debat sobre política general 
del Govem, DS núm. 24 (3 O i 31 d'octubre), pago 751. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 130/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a tramitació de les proposicions 
de !lei en el Parlament de les IIIes Balears, DS núm. 13 (21 de 
man;:), pago 413-415 i 417. 

D'ALTRES 

CONSELLER DEL CONSELL INSULAR DE 
MENORCA, BENJAMÍ CARRERAS I FONT 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 712/84, del Consell Insular de Menorca, de 

declaració de la zona de Macarella-Cala'n Turqueta com a 
ANEI, DS núm. 23 (24 i 25 d'octubre), pago 716-718. 

'. 
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