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RGE núm. 1057/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a tramitació del Govem d'un projecte de llei de serveis 
socials, DS núm. 49 (28 de novembre), pago 1523-1524. 

AGUILÓ I FUSTER, PERE GON<;AL (Grup 
ALBERTÍ I PICORNELL, JERONI (Grup Parlamentari 
Regionalista de les Hiles) 

-.. Parlamentari Regionalista de les Illes) 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 315/85, del Grup Parlamentad Socialista, 

relativa a sessions públiques de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1234. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 51 (lO i 11 de 
desembre), pago 1582-1588, 1606-1607, 1622-1625, 1628 i 
1630-1631. 
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Proposicions de lIei 
RGE núm. 294/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a I'Albufereta de Pollen<;:a com a 
ANEl, OS núm. 36 (17 d'abril), pago 1226-1227 i 1229. 

RGE núm. 402/85, deIs Grups Parlamentaris Esquerra 
Nacionalista-PSM i Socialista, de declaració de Sa Punta de 
N' Amer de Sant Lloren<;: des Cardassar com a ANEI, OS núm. 
39 (22 de maig), pago 1305, i OS numo 41 (17 de juliol), pago 
1314-1318,1320 i 1322. 

InterpeHacions 
RGE núm. 933/85, del Grup ParIamentari Socialista, 

relativa a la política general industrial i comercial del Govem 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 49 (28 
de novembre), pago 1514-1515. 

RGE núm. 934/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, OS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1537. 

RGE núm. 971/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al cessament i nou nomenament del conseller d'Obres 
Públiques, OS núm. 50 (29 de novembre), pago 1552. 

Mocions 
RGE núm. 1081/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a la facultat d'impugnació del 
Govern en relació amb la llicencia d'obres concedida a 
l'Ajuntament d'Alcúdia per tal de construir una ciutat de 
vacances sobre la barra arenosa litoral de S' Albufera, OS núm. 
32(13 i 14demar<;:),pag. 1114-1116. 

RGE núm. 372/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa apolítica en materia d'esports, OS 
núm. 34 (28 de mar<;:), pago f156-1158. 

RGE núm. 397/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de turisme, OS núm. 35 (11 
d'abril), pago 1195. 

RGE núm. 1089/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, OS 
núm. 52 (17 de desembre), pago 1650-1651. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 57/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalísta-PSM, relativa a prioritat legislativa de la Llei de 
consells insulars, OS núm. 33 (21 de mar<;:), pago 1145. 

RGE núm. 450/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un acte institucional en commemoració 
del Oía d'Europa, OS núm. 37 (2 í 3 de maig), pago 1283. 

RGE núm. 535/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació d'espais de TV en catala, OS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1387-1390. 

RGE núm. 905/85, deIs Grups Parlamentaris Socialista i 
Regionalista de les Illes, relativa a seguiment i aprovació pel 
Parlament del Pla director d'ordenació sanitaria, OS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1460-1461 i 1463. 

RGE núm. 906/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un debat general sobre la política del 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 
48 (20 denovembre), pago 1490-1491. 

ALFONSO 1 VILLANUEV A, JOSEP ALFONSO (Grup 
Parlamentari Socialisf¡t) 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les IIIes Balears, OS núm. 51 (10 i 11 de 
desembre), pago 1616 i 1625-1627. 

Projectes de llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
29 (14 de febrer), pago 972-975 i 978, i OS núm. 32 (13 i 14 de 
mary), pago 1018-1019, 1021, 1024-1027, 1029-1031, 1037-
1046, 1048-1050,1066-1069,1081 i 1094-1099. 

RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'artesania, OS núm. 37 
(2 i 3 de maig), pago 1265-1266 i 1268-1269. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 411185, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lIei RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'31tesania, 
OS núm. 36 (17 d'abril), pago 1213-1217 i 1221-1222. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1007/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política agrícola en relació a 
l'entrada d'Espanya a la CEE, OS núm. 33 (21 de man;;), pago 
1129-1130. 

RGE núm. 890/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa als continguts general s i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, OS núm. 48 (20 de 
novembre), pago 1485-1486. 

RGE núm. 933/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política general industI:ial i comercial del Govern 
de la comunitat autónoma de le-s Illes Balears, OS núm. 49 (28 
de novembre), pago 1508-1510 i 1512-1513. 

Mocions 
RGE núm. 1070/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa als continguts general s i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1506-1507. 

RGE núm. 1084/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general industrial i comercial, DS núm. 52 
(17 de desembre), pago 1634-1635 i 1637. 

RGE núm. 1089/85, deL Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni irnmobiliari, DS 
núm. 52 (17 de desembre), pago 1646-1649 i 1652. 

Preguntes 
RGE núm. 344/85, relativa a importació de quatre-centes 

vaques lleteres d'Alemanya, DS núm. 33 (21 de mar<;:), pago 
1122. 

RGE núm. 345/85, relativa al fman<;:ament de la compra de 
S'Albufera d'Alcúdia, DS núm. 33 (21 de mar<;:), pago 1122-
1123. 

RGE núm. 346/85, relativa a la relació d'inversions 
realitzades durant el 1984, OS núm. 33 (21 de mar¡y), pago 
1124. 

RGE núm. 865/85, relativa a les obres a Son Serra de 
Marina, del terme municipal de Santa Margalida, DS núm. 43 
(lO d'octubre), pago 1341. 
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RGE núm. 911/85, relativa a la manca de resposta a les 
preguntes amb sol, licitud de resposta escrita o sol'licituds de 
documentació, DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1417-1418. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 250/85, del Grup Parlamentad Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a creació del ConseIl de TrebaIl de 
les IlIes Balears, DS núm. 34 (28 de marc;:), pago 1175-1177. 

RGE núm. 410/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'un consell economicolaboral assessor de 
la Presidencia de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1360-1363 . 

RGE núm. 549/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa al Pla de desenvolupament 
regional, DS núm. 44 (16 d'octubre), pago 1392. 

RGE núm. 638/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a sol, licitud de declaració de les 
associacions de veihs com a d'utilitat pública, DS núm. 46 (30 
d'octubre), pago 1435. 

RGE núm. 921/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a decret regulador del servei per 
contractació previa de vehicles amb xofer a les IIIes Balears, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1471-1472. 

CAPÓ 1 MANZANO, PERE (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec, DS núm. 41 (17 de juliol), . 
pag.1314. 

CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
32 (13 i 14 de marc;:), pago 1086-1087. 

Preguntes 
RGE núm. 909/85, relativa a l'adquisició deis terrenys 

inelosos a les franges ecologica i paisatgística de l' Albufera 
d'Es Grau de Maó, DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1414-
1415. 

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

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 668/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a estudi i valoració de l'arxipelag 
de Cabrera per part del Secona, DS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1443. 

RGE núm. 877/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a campanya de neteja deIs torrents 
de les Illes Balears, DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1446. 

RGE núm. 921/85, del Grup. Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a decret regulador del servei per 

contractació previa de vehieles amb xofer a les Illes Balears, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1471. 

COSTA 1 COSTA ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les IIIes Balears per al 1985, DS núm. 
32 (13 i 14 de marc;:), pago 1050-1051 i 1053. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 265/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, DS núm. 34 (28 de 
marc;:), pago 1160-1162, 1165 i 1168. 

RGE núm. 327/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions al' illa d' Eivissa en materia pressupostaria 
els anys 1983, 1984 i 1985, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 
1208-1209 i 1211. 

Mocions 
RGE núm. 397/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, DS núm. 35 (11 
d'abril), pago 1189-1191. 

RGE núm. 453/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions a l'illa d'Eivissa en materia pressupostaria 
els anys 1983, 1984 i 1985, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 
1247-1250 i 1253. 

Preguntes 
RGE núm. 390/85, relativa a valoració del "Salón de Moda 

Ad-Lib" celebrat a Eivissa, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 
1183-1184. 

RGE núm. 913/85, relativa a l'aplicació de la Llei 3/84, de 
legalització d'apartaments turístics, DS núm. 47 (6 de 
novembre), pago 1450. 

RGE núm. 936/85, relativa a la situació del Projecte de !leí 
per tal de declarar el turisme com a materia d'interes prioritari 
a la comunitat autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 47 (6 de 
novembre), pago 1451. 

RGE núm. 939/85, relativa a l'augrnent de preus turístics, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1451-1452. 

RGE núm. 952/85, relativa als pressuposts de construcció 
de guarderies, DS núm. 48 (20 de novembre), pago 1479. 

FERRER 1 MARÍ, BARTOMEU (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 1069/85, relativa a la dotació d'una plac;:a de 

manescal a l'i!la de Formentera, DS núm. 50 (29 de 
novembre), pago 1530-1531. 
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FIOL I COMPANY, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Popular) 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1057/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a tramitació del Govern d 'un projecte de llei de serveis 
socials, DS núm. 49 (28 de novembre), pago 1524. 

FRAU I BERNAT, MARIA ENCARNACIó (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 1047/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política cultural del Govem de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1527-1528. 

GARCIAS 1 COLL, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
32 (13 i 14 de man;:), pago 1070-1072 i 1074-1080. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 951/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general agrícola, ramadera, forestal i 
pesquera, DS núm. 50 (29 de novembre), pago 1538-1540 i 
1542-1543. 

Mocions 
RGE núm. 1084/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a subvencions a agricultors olivarers, DS núm. 32 (13 
i 14 de mar9), pago 1116-1118. 

RGE núm. 1090/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general agrícola, ramadera, forestal i 
pesquera, DS núm. 52 (17 de desembre), pago 1652-1653, 1655 
i 1658. 

Preguntes 
RGE núm. 391/85, relativa a mesures davant l'augment de 

la processionaria del pi, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1185. 
RGE núm. 910/85, relativa a l'aprovació per decret de 

denominació específica "Binissalem" pel Consell de Govem, 
DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1415. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 276/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a utilització d'herbicides i altres 
productes tóxics a la pagesia, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 
1200. 

GILET 1 GIRAT, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Popular) 

Dictamens 
De la Comissió especial d'investigació per al tramit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 
989-992 i 1003-1007. 

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

Projectes de !lei 
RGE núm. 733/84, de creació del Consell de la Joventut de 

les Illes Balears, DS núm. 34 (28 de mar9), pago 1158. 

Dictamens 
De la Comissió especial d'investigació per al tn'lmit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat autonoma de les IlIes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 
993-994,1010 i 1015. 

Illterpel·lacions 
RGE núm. 642/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a la planificació esportiva del 
Govem de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 45 (23 d'octubre), pago 1402. 

RGE núm. 665/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política lingüística, DS núm. 42 (25 de ~etembre), 
pago 1335-1336. 

RGE núm. 934/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1537-1538. 

Mocions 
RGE núm. 718/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política lingüística, DS núm. 43 (10 d' octubre), pago 
1352. 

RGE núm. 935/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política esportiva, DS núm. 46 
(30 d'octubre), pago 1426. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 450/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a celebració d'un acte institucional en cornmemoració 
del Dia d'Europa, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1283-1284. 

RGE núm. 605/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a permanencia en els museus 
públics de les Illes Balears de les obres de J oan Miró, DS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1412. 

RGE núm. 906/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un debat general sobre la política del 
Govem de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
48 (20 de novembre), pago 1489-1490. 

RGE núm. 1047/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política cultural del Govem de la 
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comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1528. 

RGE núm. 1048/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a l'adhesió al II Congrés 
Internacional de llengua catalana, DS núm. 50 (29 de 
novembre), pago 1555. 

GÓMEZ 1 SABRIDO, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 304/85, relativa a la playa de vigilant de nit de 

la guarderia Magdalena Humbert de Maó, DS núm. 32 (13 i 14 
de mary), pago 1109-1110. 

RGE núm. 305/85, relativa a l'autorització amb llicencia 
sense retribució a una funcionaria de la guarderia Magdalena 
Humbert de Maó, OS núm. 32 (13 i 14 de mary), pago 1110-
111l. 

RGE núm. 389/85, relativa als retards prodults en les 
transferencies al Consell Insular de Menorca deIs fons destinats 
a les guarderies Francesc de Borja Mo!l de Ciutadella i 
Magdalena Humbert de Maó, OS núm. 36 (17 d'abril), pago 
1206. 

RGE núm. 393/85, relativa als retards produYts en les 
transferencies al Consell Insular de Menorca de fons d'ajuda 
del Fonas, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1207-1208. 

RGE núm. 912/8~, n~lativa a les places vacants a les 
guarderies Francesc de Borja Mol! de Ciutadella i Magdalena 
Humbert de Maó, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1415-1416. 

RGE núm. 938/85, relativa a la l!ista de vacants en els 
centres de l'Institut Nacional d'Assistencia Social en el BOP, 
OS núm. 47 (6 de novembre), pago 1450-1451. 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 954/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació d'un servei per al trasllat de ferits i malalts 
greus i urgents, OS núm. 48 (20 de novembre), pago 1492-1493 
i 1495-1496. 

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari 
Popular) 

Interpel'lacions 
RGE núm. 932/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política general de les subvencions escolars, OS 
núm. 49 (28 de novembre), pago 1521. '. 
Mocioos 

RGE núm. 372/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, OS 
núm. 34 (28 de mary), pago 1158. 

RGE núm. 1085/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de subvencions escolars, DS núm. 52 (17 de 
desembre), pago 1644-1646, 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 25/85, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a mesures a incloure a qualsevol acord amb una entitat privada 

per crear una comunitat terapéutica de rehabilitació de 
toxicomans, DS núm. 33 (21 de mary), pago 1139-1140. 

RGE núm. 1051/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a activitats de política juvenil, OS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1557-1558. 

JUAN I MARÍ, ILDEFONS (Grup Parlamentari Socialista) 

Interpel'lacions 
RGE núm. 290/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política en relació amb 
l' ensenyament de i en la !lengua catalana a les Illes Balears, OS 
núm. 34 (28 de mary), pago 1172-1173. 

Preguntes 
RGE núm. 867/85, relativa a l'ajuda economlca a la 

celebració de les escoles d'estiu a les oostres illes, OS núm. 43 
(10 d'octubre), pago 1342-1343. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1051/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a activitats de política juvenil, OS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1557. 

LAFUENTE 1 LÓPEZ, JOSEP MARIA (Grup 
Parlamentari Regionalista de les I1Ies) 

Projectes de \lei 
RGE núm.1125/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 29 (14 de 
febrer), pago 976-977. 

RGE núm. 403/85, de creació d'una companyia de radio 
televisió de Balears, DS núm. 38 (22 de maig), pago 1292 i 
1294. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 795/84, de modificació de l'article 63 de la 

Compilació de Dret Especial, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 
1195-1198. 

RGE núm. 314/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
d'adaptació a les Illes Balears de la Llei de régim del sol i 
ordenació urbana, OS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1274-
1276. 

Dictamens 
De la Comissió especial d' investigació per al tramit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 
993-994 i 1008-1010. 

Mocions 
RGE núm. 948/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a problematica deIs abocadors i 
tractaments de res idus solids, OS núm. 47 (6 de novembre), 
pago 1456 i 1458. 
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Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 381/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a integració en el Consell de les Regions d'Europa, DS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1280. 

RGE núm. 410/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'un consell economicolaboral assessor de 
la Presidencia de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1362-1363. 

RGE núm. 664/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'organització de la demarcació judicial de les Illes 
Balears, DS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1406-1407. 

RGE núm. 905/85, deis Grups Parlamentaris Socialista i 
Regionalista de les Illes, relativa a seguiment i aprovació pel 
Parlament del Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1465. 

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

Projectes de lIei 
RGEnúm.1125/84 , depressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 32 (13 i 14 
de man;:), pago 1025-1026, 1048-1049, 1064-1065 i 1102. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 314/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

d 'adaptació a les Illes Balears de la Llei de regim del sol i 
ordenació urbana, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1274. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 725/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, a la Proposició de llei RGE núm. 373/85, 
de normalització lingüística, DS núm. 44 (16 d'octubre), pago 
1376-13.80 i 1383. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les IIles Balears, 
DS núm. 51 (10 i 11 de desembre), pago 1629. 

Dictamens 
De la Comissió especial d'investigació per al tn'lmit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 992. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 290/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política en relació amb 
l' ensenyament de i en la \lengua catalana a les Illes Balears, DS 
núm. 34 (28 de man;:), pago 1168-1172. 

RGE núm. 642/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a la planiftcació esportiva del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1395-1397 i 1400-1401. 

RGE núm. 665/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política lingüística, DS núm. 42 (25 de setembre), 
pago 1334-1335. 

RGE núm. 932/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política general de les subvencions escolars, DS 
núm. 49 (28 de novembre), pago 1520-1521. 

Mocions 
RGE núm. 1081/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a la facultat d'impugnació del 
Govem en relació amb la llicencia d'obres concedida a 
I'Ajuntament d'Alcúdia per tal de construir una ciutat de 
vacan ces sobre la barra arenosa litoral de S' Albufera, DS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1113-1114 i 1116. 

RGE núm. 372/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, DS 
núm. 34 (28 de mary), pago 1151-1153 i 1155. 

RGE núm. 453/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions al' illa d'Eivissa en materia pressupostaria 
els anys 1983, 1984 i 1985, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 
1250-1251. 

RGE núm. 718/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política lingüística, DS núm. 43 (lO d'octubre), pago 
1350-135 J. 

RGE núm. 935/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política esportiva, DS núm. 46 
(30 d'octubre), pago 1421-1424 i 1426-1427. 

RGE núm. 1085/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de subvencions escolars, DS núm. 52 (17 de 
desembre), pago 1642-1643. 

Preguntes 
RGE núm. 873/85, relativa a \' acord del patronat del centre 

associat de la UNED, DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1344-
1345. 

RGE núm. 1053/85, relativa a la modificació de la Llei del 
sol, DS núm. 49 (28 de novembre), pago 1499-1500. 

RGE núm. 1054/85, relativa al conveni signat entre la 
comunitat aut6noma de les Illes Balears i l'lNEM, DS núm. 49 
(28 de novembre), pago 1501. 

RGE núm. 1071/85, relativa a la facilitació de llistes negres 
pel Conse\l Insular de Menorca a la Inspecció de Treball, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1531. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 25/85, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a mesures a incloure a qualsevol acord amb una entitat privada 
per crear una comunitat terapeutica de rehabilitació de 
toxic6mans, DS núm. 33 (21 de mary), pago 1140. 

RGE núm. 250/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a creació del Consell de Treball de 
les Illes Balears, OS núm. 34 (28 de mary), pago 1173-1175. 

RGE núm. 315/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a sessions públiques de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1233-1234. 

RGE núm. 410/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'un conse\l econ6micolaboral assessor de 
la Presidencia de la comunitat aut6noma de les Illes Balears, 
DS núm. 43 (lO d'octubre), pago 1362-1363. 

RGE núm. 638/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a sol· licitud de declaració de les 
associacions de vei'ns com a d'utilitat pública, DS núm. 46 (30 
d'octubre), pago 1434-1436, 1438. 
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RGE núm. 1047/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política cultural del Govern de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1525-1527. 

RGE núm. 1051/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a activitats de política juvenil, OS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1555-1557. 

LLULL 1 BIBILONI, JAUME (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm.1125/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 32 (13 i 14 
de man;), pago 1081-1082. 

MARCH 1 NOGUERA, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm.1125/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per a11985, OS núm. 32 (13 i 14 
de mar~), pago 1090-1091 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 25/85, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a mesur~s a incloure a qualsevol acord amb una entitat privada 
per crear una comunitat terapéutica de rehabilitació de 
toxicomans, OS núm. 33 (21 de mar~), pago 1137-1138 i 1140-
1141. 

RGE núm. 638/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a sol, licitud de declaració de les 
associacions de ve'ins com a d'utilitat pública, OS núm. 46 (30 
d'octubre), pago 1435-1436 i 1438-1439. 

RGE núm. 1057/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a tramitació del Govern d'un projecte de llei de serveis 
socials, DS núm. 49 (28 de novembre), pago 1522-1525. 

Preguntes 
RGE núm. 868/85, relativa a la contaminació de la zona del 

llac d'AJcúdia, del tenne municipal de Muro, OS núm. 43 (10 
d'octubre), pago 1343. 

RGE núm. 880/85, relativa a la publicació del Butlletí 
d'Informació Sanitaria, OS núm. 44 (16 d'octubre), pago 1367. 

RGE núm. 897/85, relativa als delegats de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears en el Consell de les Regions 
d'Europa, OS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1394-1395. 

RGE núm. 899/85 relativa al Butlletí Epidemiológic, OS 
núm. 45 (23 d'octubre), pago 1395. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 905/85, deIs Grups ParIamentaris Socialista i 

Regionalista de les Illes, relativa a seguiment i aprovació pel 
Par/ament del Pla director d 'ordenació sanitaria, OS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1459-1460 i 1462-1463 . 

RGE núm. 914/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a coordinació d'actuacions per a la vacunació infantil, 
OS núm. 47 (6 de novembre), pago 1465-1466. 

MARÍ 1 CALBET, ALONS (Grup Parlamentari 
Regionalista de les IIles) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 803/84, deis Grups ParIamentaris Popular i 

Regionalista de les Illes, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Fonnentera i els illots intermedis com a ANEI, OS núm. 37 
(2 i 3 de maig), pago 1255-1264. 

MARÍ 1 CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular) 

Preguntes 
RGE núm. 1069/85, relativa a la dotació d 'una pla~a de 

manescal a l'illa de Fonnentera, OS núm. 50 (29 de 
novembre), pago 1530-1531. 

Mocions 
RGE núm. 453 /85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a actuacions a l'illa d'Eivissa, en materia 
pressupostaria els anys 1983, 1984 i 1985, OS núm. 37 (2 i 3 
de maig), pago 1248-1250 i 1252. 

MARTÍN 1 PEREGRÍN, JOSEP LLUÍS (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mar~), pago 1022-1023 i 1107-1108. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 409/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal i funció pública, OS núm. 43 (10 
d'octubre), pago 1353-1355 i 1357-1358. 

Mocions 
RGE núm. 896/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal i funció pública, OS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1368-1369, 1371-1372 i 1375. 

Preguntes 
RGE núm. 866/85, relativa a la carretera de Felanitx a 

Portocolom, OS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1342. 

MESQUIDA [ GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
Popular) 

InterpeHacions 
RGE núm. 951/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, OS núm. 50 (29 de novembre), pago 1545-1546. 

Mocions 
RGE núm. 1090/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, OS núm. 52 (17 de desembre), pago 1658. 

'. 
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Proposicions no de llei 
RGE núm. 914/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a coordinació d'actuacions per a la vacunació infantil, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1466. 

MOLL I MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 403/85, de creació d'una companyia de radio 

televisió de Balears, DS núm. 38 (22 de maig), pago 1292-
1294. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 725/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, a la Proposició de \lei RGE núm. 373/85, 
de normalització lingüística, OS núm. 44 (16 d'octubre), pago 
1381-1383. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 665/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política lingüística, OS núm. 42 (25 de setembre), 
pago 1326-1329 i 1332-1333. 

Mocions 
RGE núm. 718/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa apolítica lingüística, OS núm. 43 (lO d'octubre), pág .. 
1346-1347 i 1349. 

Preguntes 
RGE núm. 461/85, relativa a la constitució del Consell 

Assessor de RTVE a Balears, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 
1242. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 381/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a integració en el Consell de les Regions d'Europa, DS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1276-1277, 1279 i 1281-1282. 

RGE núm. 450/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un acte institucional en commemoració 
del Oia d'Europa, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1282-1284 
i 1286. 

RGE núm. 535/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació d'espais de TV en catala, DS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1384-1386 i 1388-1389. 

RGE núm. 1048/85, del Grup Parlamentari EsquelTa 
Nacionalista-PSM, relativa a l'adhesió al II Congrés 
Internacional de lIengua catalana, OS núm. 50 (29 de 
novembre), pago 1554-1555. 

MUNAR 1 RIUTORT, Ma ANTONIA (Grup Parlamentari 
Regionalista de les Illes) 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 725/85, del Grup Parlamentari EsquelTa 

Nacionalista-PSM, a la Proposició de llei RGE núm. 373/85, 
de normalització lingüística, OS núm. 44 (16 d'octubre), pago 
1381. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 290/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política en relació amb 
l'ensenyament de i en la llengua catalana a les Illes Balears, DS 
núm. 34 (28 de mar9), pago 1172. 

RGE núm. 665/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política lingüística, DS núm. 42 (25 de setembre), 
pago 1335. 

Mocions 
RGE núm. 718/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política lingüística, DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 
1351-1352. 

RGE núm. 935/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política esportiva, DS núm. 46 
(30 d'octubre), pago 1425. 

RGE núm. 1085/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de subvencions escolars, OS núm. 52 (17 de 
desembre), pago 1643-1644. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 605/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a permanencia en els museus 
públics de les Illes Balears de les obres de loan Miró, DS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1410. 

RGE núm. 1047/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política cultural del Govem de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1527. 

RGE núm. 1048/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a l'adhesió al 11 Congrés 
Internacional de llengua catalana, DS núm. 50 (29 de 
novembre), pago 1554. 

RGE núm. 1051/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a activitats de política juvenil, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1557. 

NADAL 1 AGUIRRE, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 733/84, de creació del Consell de la loventut de 

les Illes Balears, OS núm. 34 (28 de mar9), pago 1159-1160. 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les IIles Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mar9), pago 1058-1060 i 1062-1063. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, OS núm. 51 (lO i 11 de 
desembre), pago 1629. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 446/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la problemMica general i utilització de guies 
interprets, transferistes i informadors públics a Balears, OS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1244-1246. 

RGE núm. 932/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política general de les subvencions escolars, OS 
núm. 49 (28 de novembre), pago 1516-1517 i 1519. 
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Mocions 
RGE núm. 1081/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a la facultat d'impugnació del 
Govem en relació amb la llid:Dcia d'obres concedida a 
l' A j untament d' Alcúdia per tal de construir una ciutat de 
vacances sobre la barra arenosa litoral de S' Albufera, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1115-1116. 

RGE núm. 1085/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de subvencions escolars, DS núm. 52 (17 de 
desembre), pago 1638-1639, 1641 i 1645-1646. 

Preguntes 
RGE núm. 968/85, relativa a jaciments submarins, OS núm. 

48 (20 de novembre), pago 1478. 
RGE núm. 969/85, relativa a la destrucció del poblat roma 

existent a Santa Ponya, OS núm. 48 (20 de novembre), pago 
1478-1479. 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 605/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a permanencia en els museus 
públics de les Illes Balears de les obres de loan Miró, OS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1411-1412. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1073-1074, 1076, 1080-1081 i 
1106-1107. 

Interpel' lacions 
RGE núm. 1007/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política agrícola en relació amb 
l'entrada d'Espanya a la CEE, OS núm. 33 (21 de mary), pago 
1128. 

RGE núm. 951/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, OS núm. 50 (29 de novembre), pago 1544-1545. 

Mocíons 
RGE núm. 1090/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, OS núm. 52 (17 de desembre), pago 1656-1657. 

' . 
Preguntes 

RGE núm. 917/85, relativa a les importacions de ramat a 
les Illes Balears, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1416-1417. 

RGE núm. 918/85, relativa a I'ampliació del sector de la 
carretera entre Alaior i Maó, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 
1418-1419. 

RGE núm. 919/85, relativa a les nonnes de qualitat per a 
Eruites i verdures entre detalli stes, OS núm. 46 (30 d'octubre), 
pag.1419-1420. 

RGE núm. 1042/85, relativa a la promoció del consum de 
la llet pasteuritzada a les IIles Balears, OS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1498. 

RGE núm. 1043/85, relativa a la protecció de les plantes 
endemiques de les Illes Balears, OS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1500-15 01. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 276/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a utilització d'herbicides i altres 
productes toxics a la pagesia, OS núm. 35 (11 d'abril), pago 
l198-1202. 

RGE núm. 877/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a campanya de neteja deis torrents 
de les Illes Balears, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1445-
1446. 

PARIS 1 MATEU, ANDREU (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 664/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'organització de la demarcació judicial de les Illes 
Balears, OS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1403-1406. 

PONS IRAZAZÁBAL, FELIX (Grup Parlamentad 
Socialista) 

Proposicions de I1ei 
RGE núm. 795/84, de modificació de I' artiele 63 de la 

Compilació de Oret Especial, OS núm. 35 (11 d'abril), pago 
1196-1197. 

Dictamens 
Oe la Comissió especial d' investigació per al tramit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat auto noma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres, OS núm. 31 (26 de febrer), pago 
998-1003,1005-1006,1010 i 1013-1014. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 57/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a prioritat legislativa de la Llei de 
consells insulars, OS núm. 33 (21 de mary), pago 1146. 

RGE núm. 330/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a creació d'una fonoteca, OS núm. 
36 (17 d'abril), pago 1237. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunÍtat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1046-1048, 1087-1090, 1092-1093 
i 1103-1105. 

RGE núm. 403/85, de creació d'una companyia de radio 
televisió de Balears, OS núm. 38 (22 de maig), pago 1291-
1292. 
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Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 411/85, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'artesania, 
OS núm. 36 (17 d'abril), pago 1218-1220. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les lIIes Balears, DS núm. 51 (10 i 11 de 
desembre), pago 1622. 

Dictamens 
De la Comissió especial d'investigació per al tramit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat auto noma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicarnries d'obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 1007-
1008. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1007/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política agrícola en relació amb 
l'entrada d'Espanya a la CEE, OS núm. 33 (21 de mar,,), pago 
1126-1127. 

RGE núm. 20/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, OS 
núm. 33 (21 de man;:), pago 1130. 

RGE núm. 871/85, del Grup Parlamentari EsquelTa 
Nacionalista-PSM, relativa a problematica de res idus solids, 
abocadors, etc., OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1427-1428 i 
1431. 

RGE núm. 934/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1536-1537. 

RGE núm. 971/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al cessament i nou nomenament del conseller d'Obres 
Públiques, DS núm. 50 (29 de novembre), pago 1551-1552. 

Mocions 
RGE núm. 397/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, OS núm. 35 (11 
d'abril), pago 1192. 

RGE núm. 948/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a problematica deis abocadors i 
tractaments de residus solids, DS núm. 47 (6 de novembre), 
pago 1452-1455 i 1458. 

RGE núm. 1089/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, OS 
núm. 52 (17 de desembre), pago 1649-1650. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 381/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a integració en el Consell de les Regions d'Europa, OS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1279-1280. 

RGE núm. 450/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un acte institucional en cornmemoració 
del Oia d'Europa, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1284-1285. 

RGE núm. 535/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació d'espais de TV en catala, OS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1386-1387 i 1389-1390. 

RGE núm. 605/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a permanencia en els museus 

públics de les IIles Balears de les obres de Joan Miró, DS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1408-1410. 

RGE núm. 664/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'organització de la demarcació judicial de les Illes 
Balears, DS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1406. 

RGE núm. 668/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a estudi i valoració de I'arxipelag 
de Cabrera per part del Secona, OS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1441-1442 i 1444 . 

RGE núm. 906/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d 'un debat general sobre la política del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
48 (20 de novembre), pago 1488-1489. 

RGE núm. 1048/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a l'adhesió al II Congrés 
Internacional de llengua catalana, DS núm. 50 (29 de 
novembre), pago 1553-1554. 

PONS 1 PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts general s de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mar,,), pago 1054-1055 i 1057-1058. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 20/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, OS 
núm. 33 (21 de mar,,), pago 1136-1137. 

RGE núm. 642/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a la planificació esportiva del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1401-1402. 

Mocions 
RGE núm. 935/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política esportiva, DS núm. 46 
(30 d'octubre), pago 1425-1426. 

RGE núm. 948/85, del Grup Parlamentari EsquelTa 
Nacionalista-PSM, relativa a problematica deis abocadors i 
tractaments de res idus solids, OS núm. 47 (6 de novembre), 
pag.1456-1457. 

Preguntes 
RGE núm. 864/85, relativa al retard de la Conselleria de 

Cultura en els pagaments a Menorca, DS núm. 43 (lO 
d'octubre), pago ~?40. 

RIBAS 1 MARÍ, ENRIC (Crup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 803/84, dels Grups Parlamentaris Popular i 

Regionalista de les Illes, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera i els iUots intermedis com a ANEI, DS núm. 37 
(2 i 3 de maig), pago 1254-1256 i 1258-1265. 
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Interpel·lacions 
RGE núm. 934/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1532-1533 i 1535-1536. 

Preguntes 
RGE núm. 370/85, relativa a la situació del projecte de Can 

Comassema i Es Castell d'Eivissa, DS núm. 35 (11 d'abril), 
pago 1183 . 

RGE núm. 387/85, relativa a la impossibilitat de reunió de 
la Comissió de Patrimoni Historicoartístic d'Eivissa i 
Formentera, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1184. 

RGE núm. 392/85, relativa a trasllat de l'actual dipositari 
del consell insular a l' Ajuntament de Sant loan Baptista, 
d'Eivissa, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1186. 

RGE núm. 870/85, relativa a les manifestacions del 
conseller de Cultura en el pla de dia 25-9-85, DS núm. 43 (lO 
d'octubre), pago 1344. 

ROSES 1 JUANEDA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Regionalista d eles HIles) 

Interpel·lacions 
RGE núm. 265/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, DS núm. 34 (28 de 
man,;), pago 1167-1168. 

Mocions 
RGE núm. 397/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, DS núm. 35 (11 
d'abril), pago 1193-1194. 

RGE núm. 896/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de personal i funció pública, DS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1373-1375. 

RGE núm. 1090/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, DS núm. 52 (17 de desembre), pago 1657-1658. 

Proposicions no de Ilei 
RGEnúm. 25/85, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a mesures a incloure a qualsevol acord amb una entitat privada 
per crear una comunitat terapeutica de rehabilitació de 
toxicómans, DS núm. 33 (21 de mary), pago 1138-1139. 

RGE núm. 638/85, del Grup Parlamentari Esquena 
Nacionalista-PSM, relativa a sol· licitud de dec1aració de les 
associacions de veÜ1S com a d'utilitat pública, DS núm. 46 (30 
d'octubre), pago 1439. 

RGE núm. 954/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un servei per al trasllat de ferits i malalts 
greus i urgents, DS núm . 48 (20 de novembre), pago 1493-
1494. 

SAURA 1 MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Grup 
Parlamentari Popular) 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 276/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a utilització d'herbicides i altres 

productes tóxics a la pagesia, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 
1200-120l. 

SEGUÍ 1 COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 1068/85, relativa al nomenament d'un patronat 

per al seguiment del centre INEESCOOP a Menorca, DS núm. 
50 (29 de novembre), pago 1530. 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTIÁ (Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista-PSM) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
29 (14 de febrer), pago 966-968 , 970 i 976, i DS núm. 32 (13 
i 14 de mary), pago 1020-1022,1027-1029 i 1035-1036. 

RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'artesania, DS núm. 37 
(2 i 3 de maig), pago 1267. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 803/84, deIs Grups Parlamentaris Popular i 

Regionalista de les IlIes, de dec1aració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera i els illots intermedis com a ANEI, DS núm. 37 
(2i3 demaig),pag. 1257, 1260-126t'i 1263-1264. 

RGE núm. 294/85, del Grup Parlamentari Esquena 
Nacionalista-PSM, relativa a l' Albufereta de Pollenya com a 
ANEI, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1222-1225 i 1228. 

RGE núm. 402/85, deis Grups Parlamentaris Esquena 
Nacionalista-PSM i Socialista, de dec!aració de Sa Punta de 
N' Amer de Sant Llorenc,; des Cardassar com a ANEI, DS núm. 
39 (22 de maig), pago 1298-1299, 1302-1303 i 1304, i DS numo 
41 (17 dejuliol), pago 1316-1318. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les IlIes Balears, DS núm. 51 (lO i 11 de 
desembre), pago 1588-1591, 1593-1594, 1598-1600, 1602-
1603,1605-1606,1609-1610,1625 i 1631. 

Dictamens 
De la Comissió especial d' investigació per al tramit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat auto noma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicataries d'obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 
987-989,991-992 i 1014-1015. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 20/85, del Grup Parlamentari Esquena 

Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, DS 
núm. 33 (21 de mary), pago 11 30-1132 i 1135 . 

RGE núm. 265/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de turisme, DS núm. 34 (28 de 
mary), pago 1166-1167. 

RGE núm. 409/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de personal i funció pública, DS núm. 43 (10 
d'octubre), pago 1358-1359. 

" 
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. RGE núm. 890/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa als continguts generals i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, DS núm. 48 (20 de 
novembre), pago 1480-1482 i 1484. 

Mocions 
RGE núm. 896/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal i funció pública, DS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1373 i 1375. 

RGE núm. 1070/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa als continguts generals i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1502-1505. 

Preguntes 
RGE núm. 350/85, relativa a projectes a la finca de Ses 

Sitjoles a Campos, DS núm. 33 (21 de man;:), pago 1123-1124. 
RGE núm. 351/85, relativa a la situació del projecte de 

l'Escola Superior de Turisme, DS núm. 33 (21 de man;:), pago 
1124-1125. 

RGE núm. 371/85, relativa al funcionament i promoció de 
I'escola de voleibol que el Govem subvenciona en el Club Son 
Amar, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1207. 

RGE núm. 440/85, relativa a les obres de remodelació del 
Palau de l'Almudaina, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1243 . 

RGE núm. 460/85, relativa a la transferencia del treballador 
Sr. Rjcardo Vico Sánchez, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 
1243-1244. 

RGE núm. 635/85, relativa al cost de participació del creuer 
Illes Balears en la Copa del Món de Vela, DS núm. 43 (lO 
d ' octubre), pago 1338-1339. 

RGE núm. 653/85, relativa als criteris seguits per convidar 
a informadors esportius per desplar;:ar-se a Anglaterra, DS núm. 
43 (10 d'octubre), pago 1345. 

RGE núm. 922/85, relativa a la no subvenció a la 
publicació del GOB L 'Ecologista, DS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1420. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 57/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a prioritat legislativa de la Llei de 
consells insulars, DS núm. 33 (21 de marr;:), pago 1141-1144 i 
1147. 

RGE núm. 330/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a creació d'una fonoteca, DS núm. 
36 (17 d'abril), pago 1236-1237. 

RGE núm. 549/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
" Nacionalista-PSM, relativa al Pla de desenvolupament 

regional, DS núm. 44 (16 d'octubre), pago 1390-1391. 
RGE núm. 668/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a estudi i valoració de l'arxipelag 
de Cabrera per paJt del Secona, DS núm. 46 (30 d ' octubre), 
pag.1441-1443. 

RGE núm. 905/85, deis Grups Parlamentaris Socialista i 
Regionalista de les Illes, relativa a seguiment i aprovació pel 
Parlament del Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1463-1464. 

RGE núm. 921/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a decret regulador del servei per 

contractació previa de vehicles amb xofer a les Illes Balears, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1467-1470 i 1472-1473. 

RGE núm. 954/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un servei per al trasllat de ferits i malalts 
greus i urgents, DS núm. 48 (20 de novembre), pago 1496. 

RGE núm. 1057/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a tramitació del Govern d'un projecte de lIei de serveis 
socials, DS núm. 49 (28 de novembre), pago 1523. 

TRIA Y 1 HUMBERT, CRISTOFOL (Grup Parlamentari 
Regionalista de les IIles) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'artesania, DS núm. 37 

(2 i 3 de maig), pago 1267. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 411/85, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'aJtesania, 
DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1221. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1007/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política agrícola en relació a 
I'entrada d'Espanya a la CEE, DS núm. 33 (21 de marr;:), pago 
1128-1129. 

Mocions 
RGE núm. 1070/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa als continguts generals i específics 
del Fons de Compensació lnterterritorial, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1505 . 

RGE núm. 1084/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general industrial i comercial, DS núm. 52 
(17 de desembre), pago 1635-1636. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 549/85, del Grup Parlamentari Esquena 

Nacionalista-PSM, relativa al Pla de desenvolupament 
regional, DS núm. 44 (16 d'octubre), pago 1392. 

RGE núm. 906/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un debat general sobre la política del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
48 (20 de novembre), pago 1487-1490. 

TRIA Y 1 LLOPIS, .lOAN FRANCESC (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 733/84, de creació del Consell de la Joventut de 

les IlIes Balears, DS núm. 34 (28 de marr;:), pago 1160. 
RGE núm.1125/84, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les IlIes Balears per al 1985, DS núm. 32 (13 i 14 
de marr;:), pago 1032, 1034 i 1083-1085. 

Proposicions de lIei 
RGE núm . 803/84, deIs Grups Parlamentaris Popular i 

Regionalista de les Ilies, de declaració de Ses Salines d'Eivissa 
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i Formentera i els illots intermedis com a ANEI, DS núm. 37 
(2 i 3 de maig), pago 1254, 1256-1257, 1259, 1260, 1262 i 
1264. 

RGE núm. 294/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a l' Albufereta de Pollenc;:a com a 
ANEI, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1227-1228. 

RGE núm. 314/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
d'adaptació a les Illes Balears de la Llei de regim del sol i 
ordenació urbana, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1270-
1273, 1275-1276. 

RGE núm. 402/85, deIs Grups Parlamentaris Esquerra 
Nacionalista-PSM i Socialista, de declaració de Sa Punta de 
N' Amer de Sant Llorenc;: des Cardassar com a ANEI, DS núm. 
39 (22 de maig), pago 1299-1300 i 1303-1304, i DS núm. 41 
(17 dejuliol), pago 1318-1321. 

Debat general sobre política del Govern de la cornunitat 
autónoma de [es IIIes Balears, DS núm. 51 (10 i 11 de 
desembre), pago 1572-1576, 1579-1581, 1597, 1607-1608, 
1611-1614 i 1620-1621. 

In terpel'lacions 
RGE núm. 871/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a prob1ematica de residus solids, 
abocadors, etc., DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1432-1433 . 

RGE núm. 971/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al cessament i nou nomenament del conseller d'Obres 
Públíques, DS núm. 5.0 (29 de novembre), pago 1546-1547 i 
1550. . 

Preguntes 
RGE núm. 316/85, relativa a la il'legalitat de les obres de 

construcció d'un bar-restaurant a Sa Calobra, DS núm. 32 (13 
i 14 de man;:), pago 1110. 

RGE núm. 317/85, relativa a la facultat d'impugnació del 
Govern en relació amb la !licencia d'obres concedida a 
l'Ajuntament d'Alcúdia per tal de construir una ciutat de 
vacances sobre la barra arenosa litoral de S' Albufera, DS núm. 
32 (13 i 14 de marc;:), pago 1111-1112. 

RGE núm. 318/85, relativa al compliment deIs punts 2 i 3 
de la moció relativa a la iniciació d' expedients de remissió deIs 
plans parcials de determinats centres d' interes turístic nacional, 
DS núm. 32 (13 i 14 de marc;:), pago 1112. 

RGE núm. 347/85, relativa a treballs i informació pública 
del Pla especial de protecció d'Es Trenc-Salobrar de Campos, 
DS núm. 33 (21 de marc;:), pago 1147-1148. 

RGE núm.348/85, relativa al nou cataleg d'espais naturals 
a protegir elaborat per ICONA-Balears, DS núm. 33 (21 de 
marc;:), pago 1125-1126. " 

RGE núm. 388/85, relativa al Pla de carreteres de les IIles 
Balears, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1187-1188. 

RGE núm. 394/85, relativa a I'estudi d 'arees a protegir a 
Balears, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1188-1189. 

RGE núm . 863/85, relativa a les declaració del director de 
Presidencia, Sr. Lozano, DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 
1339-1340. 

RGE núm. 869/85, relativa a pla especial de protecció d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos exigit per la Llei 3/84, DS núm. 44 
(16 d ' octubre), pago 13 66-13 67. 

RGE núm. 881/85, relativa a la manca de resposta a una 
sol, licitud de documentació, DS núm. 44 (16 d'octubre), pago 
1367-1368. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 315/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a sessions públiques de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1229-1232 i 1234-
1235. 

RGE núm. 668/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a estudi i valoració de I'arxipelag 
de Cabrera per part del Secona, DS núm. 46 (30 d'octubre), 
pag.1442-1444. 

RGE núm. 905/85, deIs Grups Parlamentaris Socialista i 
Regionalista de les Illes, relativa a seguiment i aprovació pel 
Parlament del Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1464-1465. 

RGE núm. 906/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un debat general sobre la política del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
48 (20 de novembre), pago 1489-1490. 

Liquidació del pressupost del Parlament corresponent a 
I'any 1984, DS núm. 33 (21 de marc;:), pago 1126. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb el debat de la Pregunta RGE núm. 863/85, 

. relativa a les declaració del director de Presidencia, Sr. Lozano, 
DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1339-1340. 

TUR I SERRA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 314/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

d'adaptació a les Illes Balears de la Llei de regirn del sol i 
ordenació urbana, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1275. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 315/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a sessions públiques de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1234. 

RGE núm. 668/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a estudi i valoració de l'arxipelag 
de Cabrera per part del Secona, DS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1443-1444. 

VERGER IPOCOVÍ, JOAN (Grup ParlamentariPopular) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
29 (14 de febrer), pago 978, i DS núm. 32 (13 i 14 de marc;:), 
pago 1024-1025 i 1047. 

Proposicions de lIei 
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. 37 
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(2 i 3 de maig) , pago 1254, 1256-1257, 1259, 1260, 1262 i 
1264, i DS numo 41 (17 dejuliol), pago 132l. 

Esmenes a la totalitat 
ROE núm. 411/85, del Orup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei ROE núm. 274/85, d'ordenació de I'artesania, 
DS núm. 36 (17 d'abril), pago 122l. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears. 
DS núm. 51 (10 i 11 de desembre), pago 1623-1625. 

Interpel·lacions 
ROE núm. 871/85, del Orup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a problematica de residus solids, 
abocadors, etc., DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1433. 

ROE núm. 890/85, del Orup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa als continguts general s i específics 
del fons de compensació interterritorial, DS núm. 48 (20 de 
novembre), pago 1487. 

ROE núm. 933/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política general industrial i comercial del Govem 
de la comunitat autonoma de les IlIes Balears, DS núm. 49 (28 
de novembre), pago 1515-1516. 

Mocions 
ROE núm. 896/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal i funció pública, DS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1374-1375. 

ROE núm. 948/85, del Orup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a problematica deis abocadors i 
tractaments de residus solids, DS núm. 47 (6 de novembre), 
pago 1458. 

ROE núm. 1070/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
NaCionalista-PSM, relativa als continguts generals i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1507. 

ROE núm. 1084/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general industTial i comercial, DS núm. 52 
(17 de desembre), pago 1637-1638. 

VIDAL 1 JUAN, COSME (Grup Parlamentarí Popular) 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 51 (lO i 11 de 
desembre), pago 1595-1596, 1609 i 1630. 

Projectes de \leí 
ROE núm. 403/85, de creació d'una companyia de radio 

televisió de Balears,DS núm. 38 (22 de maig), pago 1294. 

Proposicions de \leí 
ROE núm. 402/85, deis Orups Parlamentaris Esquerra 

Nacionalista-PSM i Socialista, de declaració de Sa Punta de 
N'Amer de Sant L1oren¡¡: des Cardassar com a a ANEI, DS 
núm. 39 (22 de maig), pago 1306. 

Interpel·lacions 
ROE núm. 327/85, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a actuacions a l'illa d'Eivissa, en materia 
pressupostaria els anys 1983, 1984 i 1985, DS núm. 36 (17 
d'abril), pago 1212. 

ROE núm. 971/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa al cessament i nou nomenament del conseIler d'Obres 
Públiques, DS núm. 50 (29 de novembre), pago 1553. 

Mocions 
ROE núm. 397/85, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, DS núm. 35 (11 
d'abril), pago 1194. 

ROE núm. 453/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions a l'illa d'Eivissa, en materia 
pressupostaria els anys 1983, 1984 i 1985, DS núm. 37 (2 i 3 
de maig), pago 1252-1253. 

ROE núm. 1089/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, DS 
núm. 52 (17 de desembre), pago 1651. 

Proposicions no de \Iei 
ROE núm. 57/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a prioritat legislativa de la L1ei de 
consells i.llsulars, DS núm. 33 (21 de mar¡¡:), pago 1146-1147. 

ROE núm. 381/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a integració en el Consell de les Regions d'Europa, DS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1280-1281. 

RGE núin. 638/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a sol· licitud de declaració de les 
associacions de vems com a d'utilitat pública, DS núm. 46 (30 
d'octubre), pago 1439. 

RGE núm. 664/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'organització de la demarcació judicial de les Illes 
Balears, DS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1407-1408. 

ROE núm. 668/85, del Orup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a estudi i valoració de l'arxipeIag 
de Cabrera per part del Secona, DS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1443. 

ROE núm. 905/85, deis Orups Parlamentaris Socialista i 
Regionalista de les IlIes, relativa a seguiment i aprovació pel 
Parlament del Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1464-1465. 

ROE núm. 921/85, del Orup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a decret regulador del servei per 
contractació previa de vehicles amb xofer a les Illes Balears, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1473. 

ROE núl!l. 954/85, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un servei per al trasllat de ferits i malalts 
greus i urgents, DS núm. 48 (20 de novembre), pago 1494-
1496. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb el debat de la Pregunta RGE núm. 863/85 

relativa a les declaració del director de Presidencia, Sr. Lozano, 
DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1339-1340. 
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VIVó 1 CORTÉS, JOAQUIM (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
32 (13 i 14 de marr¡:), pago 1100 i 1102. 

Preguntes 
RGE núm. 898/85, relativa a l'estudi del Pla director 

territorial de coordinació turística a l'iHa de Menorca, DS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1394. 

MEMBRES DEL GOVERN 

CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA, JOAN 
SIMARRO 1 MARQUÉS 

Projectes de \lei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
32(13 i 14 deman;), pag. 1071-1073, 1075-1077i 1079-1080. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1007/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política agrícola en relació a 
l'entrada d'Espanya a la CEE, DS núm. 33 (21 de mar<,:), pago 
1127-1128 i 1130. 

RGE núm. 951/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, DS núm. 50 (29 de novembre), pago 1540-1544. 

Mocions 
RGE núm. 1084/84, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a subvencions a agricultors olivarers, DS núm. 32 (13 
i 14 de mar<,:) , pago 1117. 

RGE núm. 1090/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general agrícola, ramadera, forestal 
pesquera, DS núm. 52 (17 de desembre), pago 1653-1656. 

Preguntes 
RGE núm. 344/85, relativa a importació de quatre-centes 

vaques lleteres d'Alemanya, DS núm. 33 (21 de mar<,:), pago 
1122. 

RGE núm. 345/85, relativa al finan¡;ament de la compra de 
S'Albufera d'A1cúdia, DS núm. 33 (21 de marr¡:), pago 1123. 

RGE núm. 348/85, relativa al nou cataleg d'espais naturals 
a protegir elaborat per ICONA-Balears, DS núm. 33 (21 de 
man;), pago 1126. 

RGE núm. 391/85, relativa a mesures davant l'augment de 
la processionaria del pi, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1185-
1186. 

RGE núm. 909/85, relativa a I'adquisició deis terrenys 
inclosos a les franges ecológica i paisatgística de l'Albufera 
d'Es Grau de Maó, DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1414-
1415. 

RGE núm. 910/85, relativa a l'aprovació per decret de 
denominació específica "Binissalem" pel Consell de Govem, 
DS núm. 46 (3 O d ' octubre), pago 1415. 

RGE núm. 917/85, relativa a les importacions de ramat a 
les Illes Balears, DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1417. 

RGE núm. 1042/85, relativa a la promoció del consum de 
la llet pasteuritzada a les Illes Balears, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1498-1499. 

RGE núm. 1043/85, relativa a la protecció de les plantes 
endemiques de les Illes Balears, DS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1500-1501. 

CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA, GASPAR 
OLIVERIMUT 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'artesania, DS núm. 37 

(2 i 3 de maig), pago 1266 i 1269. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 411/85, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 274/85, d'ordenació de l'artesania, 
DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1215-1222. 

lnterpel'lacions 
RGE núm. 871/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a problematica de residus solids, 
abocadors, etc., DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1428-1432. 

RGE núm. 933/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política general indus~rial.i comercial del Govem 
de la Comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 49 (28 
de novembre), pago 1510-1514. 

Mocions 
RGE núm. 948/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

N acionalista-PSM, relativa a problematica deis abocadors i 
tractaments de residus solids, DS núm. 47 (6 de novembre), 
pago 1453-1455 i 1457-1458. 

RGE núm. 1084/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general industrial i comercial, DS núm. 52 
(17 de desembre), pago 1636-1637. 

Preguntes 
RGE núm. 390/85, relativa a valoració del "Salón de Moda 

Ad-Lib" celebrat a Eivissa, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 
1183-1184. 

RGE núm. 938/85, relativa a la llista de vacants en els 
centres de l'Institut Nacional d'Assistencia Social en el BOP, 
DS núm. 47 (6 de novembre), pago 1451. 

. , 

CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA, CRISTOFOL 
SOLER 1 CLADERA 

Projectes de \lei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat auto noma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
29 (14 de febrer), pago 958-965, 968-971, 974-976 i 978, i DS 
núm. 32 (13 i 14 de mar<,:), pago 1019-1022, 1027-1032, 1035-
1043,1045-1046,1049,1067-1069,1103 i 1109. 
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Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les lIles Balears, DS núm. 51 (la i 11 de 
desembre), pago 1614-1617 i 1626-1627. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 327/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a actuacions a I'i!la d'Eivissa, en materia 
pressupostaria els anys 1983, 1984 i 1985, OS núm. 36 (17 
d'abril), pago 1209-1212. 

RGE núm. 890/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa als continguts generals i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, OS núm. 48 (20 de 
novembre), pago 1482-1485, 1487. 

Mocions 
RGE núm. 397/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, OS núm. 35 (11 
d'abril), pago 1190-1194. 

RGE núm. 1070/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa als continguts general s i específics 
del Fons de Compensació Interterritorial, OS núm. 49 (28 de 
novembre), pag. 1503-1507. 

Preguntes 
RGE núm.346/85, relativa a la relació d' inversions 

realitzades durant el 1984, OS núm. 33 (21 de mary), pago 
1124. 

RGE núm. 389/85, relativa als retards prodults en les. 
transferencies al Consell Insular de Menorca deis fons destinats 
a les guarderies Francesc de Borja Mol! de Ciutadella i 
Magdalena Humbert de Maó, OS núm. 36 (17 d'abril), pago 
1206-1207. 

RGE núm. 393/85, relativa als retards produ'its en les 
transferencies al Consel! Insular de Menorca de fons d'ajuda 
del Fonas, OS núm. 36 (17 d'abril), pago 1207-1208. 

RGE núm. 913/85, relativa a I'aplicació de la Llei 3/84, de 
legalització d'apartaments turístics, OS núm. 47 (6 de 
novembre), pago 1450. 

RGE núm. 936/85, relativa a la situació del Projecte de Llei 
per tal de declarar el turisme com a materia d'interes prioritari 
a la comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 47 (6 de 
novembre), pago 1451. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 410/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació d'un consell economicolaboral assessor de 
la Presidencia de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
OS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1361. 

RGE núm. 549/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa al Pla de desenvolupament 
regional, OS núm. 44 (16 d'octubre), pago 1391-1392. 

CONSELLER D'EDUCACIÓ 1 CULTURA, FRANCESC 
GILET 1 GIRART 

Projectes de llei 
RGE núm. 733/84, de creació del Conse!! de la Joventut de 

les Illes Balears, OS núm. 34 (28 de mary), pago 1159-1160. 

RGE núm. 1125/84, de pressuposts general s de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1055-1058 i 1060-1066. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 725/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, a la Proposició de !lei RGE núm. 373/85, 
de norrnalització lingüística, OS núm. 44 (16 d'octubre), pago 
1378-1380 i 1382-1383. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 20/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, OS 
núm. 33 (21 de mary), pago 1132-1137. 

RGE núm. 290/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política en relació a 
I'ensenyamentde i en la llengua catalana a les IlIes Balears, OS 
núm. 34 (28 de mary), pago 1170-1172. 

RGE núm. 642/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a la planificació esportiva del 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1397-1400-1401. 

RGE núm. 665/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política lingüística, OS núm. 42 (25 de setembre), 
pag. 1329-1334. 

RGE núm. 932/85, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a la política general de les subvencions escolars, OS 
núm. 49 (28 de novembre), pago 1517-1520. 

Mocions 
RGE núm. 1081/84, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a la facultat d'impugnació del 
Govem en relació amb la !licencia d'obres concedida a 
l' Aj untament d' Alcúdia per tal de construir una ciutat de 
vacances sobre la barra arenosa litoral de S' Albufera, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1114. 

RGE núm. 372/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política en materia d'esports, OS 
núm. 34 (28 de mary), pago 1153-1156. 

RGE núm. 718/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política lingüística, OS núm. 43 (10 d'octubre), pago 
1347-1350. 

RGE núm. 935/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política esportiva, DS núm. 46 
(30 d'octubre), pago 1422-1424. 

RGE núm. 1085/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de subvencions escolars, OS núm. 52 (17 de 
desembre), pago 1639-1643. 

Preguntes 
RGE núm. 316/85, relativa a la il'legalitat de les obres de 

construcció d'un bar-restaurant aSa Calobra, OS núm. 32 (13 
i 14demary),pag. lII0. 

RGE núm. 370/85, relativa a la situació del projecte de Can 
Comassema i Es Castell d'Eivissa, OS núm. 35 (11 d'abril), 
pago 1183 . 

RGE núm. 371/85, relativa al funcionament i promoció de 
l'escola de voleibol que el Govern subvenciona en el Club Son 
Amar, DS núm. 36 (17 d'abril), pago 1207. 
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RGE núm. 387/85, relativa a la impossibilitat de reunió de 
La Comissió de Patrimoni Historicoartístic d'Eivissa i 
Formentera, OS núm. 35 (11 d'abril), pago 1184-1185. 

RGE núm. 440/85, relativa a Les obres de remodelació del 
PaLau de l' Almudaina, OS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1243. 

RGE núm. 635/85, relativa al costde participació del creuer 
Illes Balears en la Copa del Món de Vela, OS núm. 43 (lO 
d'octubre), pago 1338-1339. 

RGE núm. 653/85, relativa als criteris seguits per convidar 
a informadors esportius per desplayar-se a Anglaterra, OS núm. 
43 (lO d'octubre), pago 1345. 

RGE núm. 864/85, relativa al retard de la Conselleria de 
Cultura en els pagaments a Menorca, OS núm. 43 (10 
d'octubre), pago 1340. 

RGE núm. 867/85, relativa a l'ajuda economica a la 
celebració de les escoles d'estiu a les nostres illes, OS núm. 43 
(lO d'octubre), pago 1342-1343. 

RGE núm. 873/85, relativa a l'acord del patronat del centre 
associat de la UNEO, OS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1345. 

RGE núm. 922/85, relativa a la no subvenció a la 
publicació del GOB L 'Ecologista, OS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1420. 

RGE núm. 968/85, relativa ajaciments submarins, OS núm. 
48 (20 de novembre), pago 1478. 

RGE núm. 969/85, relativa a la destrucció del poblat roma 
existent a Santa Ponya, OS núm. 48 (20 de novembre), pago 
1478-1479. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 330/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a creació d'una fonoteca, OS núm. 
36 (17 d 'abril), pago 1236. 

RGE núm. 535/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació d'espais de TV en cataJa, OS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1385-1386. 

RGE núm. 605/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
NacionaJista-PSM, relativa a pennanencia en els museus 
públics de les Illes Balears de les obres de Joan Miró, OS núm. 
45 (23 d'octubre), pago 1409-1412. 

RGE núm. 1047/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a política cultural del Govern de la 
comunitat auto noma de les Illes Balears, OS núm. 49 (28 de 
novembre), pago 1526-1527. 

CONSELLER D'INTERIOR, JAUME LLOMP ART I 
SALVA 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts general s de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1023-1024, 1081-1082, 1104-1106 
i 1108. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 409/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal i [unció pública, OS núm. 43 (10 
d'octubre), pago 1355-1358. 

Mocions 
RGE núm. 896/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de personal i funció pública, OS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1370-1372 i 1375-1376. 

Preguntes 
RGE núm. 304/85, relativa a la playa de vigilant de nit de 

la guarderiaMagdalena Humbert de Maó, OS núm. 32 (13 i 14 
de mary), pago 1109-1110. 

RGE núm. 305/85, relativa a l'autorització amb !licencia 
sense retribució a una funcionaria de la guarderia Magdalena 
Humbert de Maó, OS núm. 32 (13 i 14 de mary), pago 1111. 

RGE núm. 392/85, relativa a trasllat de I'actual dipositari 
del conse!l insular a l' Ajwltament de Sant Joan Baptista 
d'Eivissa, OS núm. 35 (11 d'abril), pago 1186-1187. 

RGE núm. 460/85, relativa a la transferencia del treballador 
Sr. Ricardo Vico Sánchez, OS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 
1243-1244. 

RGE núm. 912/85, relativa a les places vacants a les 
guarderies Francesc de Borja MoIl de Ciutadella i Magdalena 
Humbert de Maó, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1416. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 664/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'organització de la demarcació judicial de les IlIes 
Balears, OS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1404-1406. 

CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI, JERONI SAIZ 1 GOMILA 

Projectes de llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1032-1035 i 1084-1090. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 294/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a l' Albufereta de Pollenya com a 
ANEI, OS núm. 36 (17 d'abril), pago 1224-1226. 

RGE núm. 314/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
d ' adaptació a les IIles Balears de la Llei de regim del sol i 
ordenació urbana, OS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1271-
1273. 

RGE núm. 402/85, deis Grups Parlamentaris Esquerra 
Nacionalista-PSM i Socialista, de declaració de Sa Punta de 
N' Amer de Sant Lloreny des Cardassar com a ANEI, OS núm. 
39 (22 de maig), pago 1300-1304. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autónoma de les IlIes Balears, OS núm. 51 (10 i 11 de 
desembre), pago 1617-1622. 

Preguntes 
RGE núm. 317/85, relativa a la facultat d'impugnació del 

Govern en relació amb la I1icencia d'obres concedida a 
l'Ajuntament d'Alcúdia, per tal de construir una ciutat de 
vacances sobre la barra arenosa litoral de S' Albufera, OS núm. 
32 (13 i 14 de marr¡:), pago 1112. 
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.. RGE núm. 347/85, relativa a treballs i informació pública 
del Pla especial de protecció d'Es Trenc-Salobrar de Campos, 
DS núm. 33 (21 de man;:), pago 1147-1148. 

RGE núm. 388/85, relativa al Pla de carreteres de les Illes 
Balears, DS núm. 35 (11 d'abril), pago 1187-1188. 

ROE núm. 394/85, relativa a l'estudi d'arees a protegit a 
Balears, OS núm. 35 (11 d'abril), pago 1188-1189. 

RGE núm. 865/85 , relativa a les obres a Son Serra de 
Marina del terme municipal de Santa Margalida, OS núm. 43 
(10 d'octubre), pago 1341-1342. 

RGE núm. 866/85, relativa a la carretera de Felanitx a 
Portocolom, DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 1342. 

ROE núm. 868/85, relativa a la contaminació de la zona del 
Ilac d' Alcúdia del terme municipal de Muro, OS núm. 43 (10 
d'octubre), pago 1343-1344. 

ROE núm. 869/85, relativa a pla especial de protecció d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos, exigit per la Llei 3/84, OS núm. 44 
(16 d'octubre), pago 1366-1367. 

RGE núm. 881/85, relativa a la manca de resposta a una 
sol, licitud de documentació, OS núm. 44 (16 d ' octubre), pago 
1368. 

ROE núm. 918/85, relativa a I'ampliació del sector de la 
carretera entre Alaior i Maó, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 
1418-1419. 

RGE núm. 1053/85, relativa a la modificació de la Llei del 
sol, OS núm. 49 (28 de novembre), pago 1499-1500. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 315/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a sessions públiques de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, OS núm. 36 (17 d'abril), pago 1230-1233 i 1235. 

RGE núm. 877/85, del Orup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a campanya de neteja deIs torrents 
de les Illes Balears, OS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1445. 

CONSELLER DE SANlTAT 1 SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER I CAPÓ 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, OS núm. 
32 (13 i 14 de mar!):), pago 1091-1093, 1096. 

Preguntes 
ROE núm. 350/85, relativa a projectes a la fmca de Ses 

Sitjoles a Campos, OS núm. 33 (21 de mary), pago 1123-1124. 
RGE núm. 880/85, relativa a la publicació del Butlletí 

d'InformacióSanitaria, OS núm. 44 (16 d'octubre), pago 1367. 
ROE núm. 899/85, relativa al Butlletí Epidemiológic, OS 

núm. 45 (23 d'octubre), pago 1395. 
ROE núm. 919/85, relativa a les normes de qualitat per a 

fruites i verdures entre detallistes, OS núm. 46 (30 d'octubre), 
pago 1419-1420. 

ROE núm. 952/85 , relativa als pressuposts de construcció 
de guarderies, OS núm. 48 (20 de novembre), pago 1479. 

Proposicions no de Ilei 
ROE núm. 905/85, deIs Ol1lpS Parlamentaris Socialista i 

Regionalista de les llles , relativa a seguiment i aprovació pel 

Parlament del Pla director d'ordenació sanitaria, OS núm. 47 
(6 de novembre), pago 1461-1463. 

ROE núm. 1057/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a tramitació del Govem d'un projecte de !lei de serveis 
socials, DS núm. 49 (28 de novembre), pago 1525. 

CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS, 
FRANCESC FONT 1 QUETGLAS 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1095-1096. 

Preguntes 
RGE núm. 1054/85, relativa al conveni signat entre la 

comunitat autonoma de les llles Balears i l'INEM, OS núm. 49 
(28 de novembre), pago 1501. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 250/85, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista-PSM, relativa a creació del Consell de Treball de 
les Illes Balears, OS núm. 34 (28 de mary), pago 1174-1175 . 

RGE núm. 921185, del Grup Parlamentari EsquelTa 
Nacionalista-PSM, relativa a decret regulador del servei per 
contractació previa de vehicles amb xofer a les Illes Balears, 
OS núm. 47 (6 de novembre), pago 1468-1470 i 1472-1473. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA 1 
CLADERA 

Projectes de llei 
RGE núm. 1125/84, de pressuposts general s de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1985, DS núm. 
32 (13 i 14 de mary), pago 1051-1054. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 265/85, del Grup Parlamentad Socialista, 

relativa a política en materia de turisme, OS núm. 34 (28 de 
mar!):), pago 1162-1166 i 1168. 

RGE núm. 446/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica general i utilització de guies 
interprets, transferistes i informadors públics a Balears, DS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1245-1247. 

Preguntes 
RGE núm. 318/85, relativa al compliment deis punts 2 i 3 

de la moció relativa a la iniciació d ' expedients de remissió deis 
plans parcials de determinats centres d'interes turístic nacional, 
OS núm. 32 (13 i 14 de mar!):), pago 1112-1113. 

RGE núm. 351/85, relativa a la situació del projecte de 
l' Escola Superior de Turisme, OS núm. 33 (21 de mary), pago 
1125. 

RGE núm. 898/85, relativa a I' estudi del Pla director 
territorial de coordinació turística al' illa de Menorca, OS núm. 
45 (23 d' octubre), pago 1394. 

RGE núm. 939/85 , relativa a I' augment de preus turístics, 
OS núm. 47 (6 de novembre), pago 1451-1452. 
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PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, GABRIEL 
CAÑELLASIFONS 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm, 51 (10 i 11 de 
desembre), pag, 1562-1572, 1576-1579, 1581-1582, 1586-
1587,1591-1595,1600-1603 i 1628. 

Dictamens 
De la Comissió especial d'investigació per al tnimit de la 

Moció RGE núm. 1040/84, relativa a relació del president de 
la comunitat autonoma de les Illes Balears amb les empreses 
adjudicataries d' obres, DS núm. 31 (26 de febrer), pago 1011-
1013 i 1015. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 971/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa al cessament i nou nomenament del conseller d'Obres 
Públiques, DS núm. 50 (29 de novembre), pago 1548-1549 i 
155l. 

Preguntes 
RGE núm. 870/85, relativa a les manifestacions del 

conseJler de Cultura en el pla de dia 25-9-85, DS núm. 43 (lO 
d'octubre), pago 1344. 

RGE núm. 897/85, relativa als delegats de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears en el Consell de les Regions 
d'Europa, DS núm. 45 (23 d'octubre), pago 1394-1395. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 381/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a integració en el Consell de les Regions d 'Europa, DS 
núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1277-1279. 

RGE núm. 450/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un acte institucional en cornmemoració 
del Dia d'Europa, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1285-1286. 

RGE núm. 535/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació d'espais de TV en catala, DS núm. 44 (16 
d'octubre), pago 1389-1390. 

VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNIT AT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, JOAN 
HUGUETIROTGER 

Projectes de llei 
RGE núm. 403/85 de creació d'una companyia de nidio 

televisió de Balears, DS núm. 38 (22 de maig), pago 1290-
1291. 

Debat general sobre política del Govern de la comunitat 
a u tonoma de les Illes Balears, DS núm. 51 (10 i 11 de 
desembre), pago 1604-1606. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 934/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'adquisició de patrimoni immobiliari, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1533-1536. 

Mocions 
RGE núm. 1089/85, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'adquisició de patrimoni irnmobiliari, DS 
núm. 52 (17 de desembre), pago 1647-1650. 

Preguntes 
RGE núm. 461/85, relativa a la constitució del Consell 

Assessor de RTVE a Balears, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 
1242. 

RGE núm. 863/85, relativa a les declaració del director de 
Presidencia, Sr. Lozano, DS núm. 43 (10 d'octubre), pago 
1339-1340. 

RGE núm. 911/85, relativa a la manca de resposta a les 
preguntes amb sol' licitud de resposta escrita o sol-licituds de 
documentació, DS núm. 46 (30 d'octubre), pago 1417-1418. 

RGE núm. 1071/85, relativa a la facilitació de llistes negres 
pel Consell Insular de Menorca a la Inspecció de Treball, DS 
núm. 50 (29 de novembre), pago 1531-1532. 

Proposicions no de lIei . 
RGE núm. 57/85, del Grup Parlamentari Esquena 

Nacionalista-PSM, relativa a prioritat legislativa de la L1ei de 
consells insulars, DS núm. 33 (21 de marr,:), pago 1143-1145. 

RGE núm. 450/85, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a celebració d'un acte institucional en commemoració 
del Dia d'Europa, DS núm. 37 (2 i 3 de maig), pago 1284. 

RGE núm. 638/85, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a sol, licitud de dec1aració de les 
associacions de veihs com a d'utilitat púólica, DS núm. 46 (30 
d'octubre), pago 1436-1438. 

D'altres 
Creació d'una ponencia especial sobre competencies deis 

consells insulars, DS núm. 34 (28 de marry), pago 1150. 

'. 


