
DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

DL.PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 

-A-

Abocament de fems 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2094. 

Acció 
inspectora 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1836. 
social 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2172. 

Acord entre la CAIB i el CSIC 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2096. 

1 legislatura Índex any 1986/ Fascicle 3 

ÍNDEX 

ANY 1986 

TEMÁTIC 

Aigües (vegeu Depuració d'- ¡Política hidrilUlica) 
residuals 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2261. 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2362. 

Ajudes 
a escoles d'estiu 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2097. '. 
al Patronat per a la millora de I'habitatge rural 
DS núm. 56 (13 de mar~), pago 1686. 
a zones d'agricultura de muntanya 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2080. 

Ajuntaments (vegeu Subvencions a-) 

Adhesió de Genova sobre el Segon Decenlli Mediterrani 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2156. 

Albufera d'Es Grau 
DS núm. 54 (28 de febrer), pago 1670. 
DS núm. 62 (7 de maig), pago 1862. 

Agricultura de muntanya (vegeu Ajudes a zones d'- ) 
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Alfabetització d'adults 
DS nÚID. 61 (29 d'abril), pago 1838. 

Alts carrecs (vegeu Decret 61/84, de subvencions a-) 

Analisis de radioactivitat deis tords 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2259. 

ANEI (vegeu Área natural d'especial interes) 

Área natural d'especial interes (ANEI) 
DS núm. 54 (28 de febrer), pago 1670. 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1844. 
DS nÚID. 62 (7 de maig), pago 1862. 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2082. 

Arqueologia (vegeu Inventaris i programes arqueologics) 
submarina (vegeu Servei d'-) 

Arts de cac¡:a 
DS núm. 60 (23 d'abril), pago 1798. 

Arxipelag de Cabrera Parc Nacional Maritimoterrestre 
DS nÚID. 71 (8 d'octubre), pago 2087. 

Arxiu Diocesa de Mallorca 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2162. 

Assessorament per a les explotacions ramaderes (vegeu 
Equip d'-) 

Atemptats ecologics 
DS nÚID. 60 (23 d'abril), pago 1800. 

Atur (vegeu Lluita contra 1'- i I'economia submergida) 

Aus migratories 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2303 . 

-B-

Banys de Sant Joan (vegeu Pins dels-) 

Barcelona (vegeu Candidatura de la ciutat de - com a seu 
deis Jocs Olímpics de 1992) 

Bastió de Sa Font 
DS nÚID. 58 (9 d'abril), pago 1753 . 

Biblioteca 
deMaó 
DS núm. 58 (9 d'abril), pago 1753. 
Pública 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2165 . 

Bicicletes (vegeu Carrils per a-) 

Boscs (vegeu Ponencia especial per a la Proposició de lIei de 
-) 

-c-

Cabrera (vegeu ArxipeIag de - Parc Nacional 
Maritimoterrestre i Maniobres militars a-) 

Cac¡:a (vegeu Arts de -, Consells insulars de - i Productes 
de-) 

i consum de tords 
DS nÚID. 74 (22 d'octubre), pago 2141. 

CAIB (vegeu Acord entre la - i el CSIC) 

Cala Galiota (vegeu Port esportiu a-) 

Calanova 
DS núm. 60 (23 d'abril), pago 1798. 

Calc¡:at (vegeu Pla d'industrialització del sector del-) 

Camí a Ses Covetes 
DS nÚID. 60 (23 d'abril), pago 1800. 

Campanet (vegeu Tribunal d'oposició a-) 
DS núm. 76 (6 de novembre), pago 2190. 

Campos (vegeu també Carretera de Llucmajor a-) 
DS núm. 60 (23 d'abril), pago 1800. 

Candidatura 
de la ciutat de Barcelona com a seu deis Jocs Olímpics 
de 1992 
DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2114. 
de Josep Vicenc¡: Foix a Premi Nobel de Literatura de 
1986 

. DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2124. 

Can Gelabert de Binissalem 
DS núm. 70 (17 de juliol), pago 2070. 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2139 i 2141. 

Canova, Sa 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2082. 

Carnet de manipulador d'aliments 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2318. 

Carrer Nou de Maó (vegeu Restauració d'una casa al-) 

Carretera 
de Oeia a Sóller 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2307. 
general de Menorca (vegeu Pesticides a la-) 
d'Inca a Sencelles 
DS núm. 76 (6 de novembre), pago 2191. 
de Llucmajor a Campos 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2164. 
PM-604 de Campos a la Colonia de Sant Jordi (vegeu 
Obres a la-) 
de Sant Joan de Portinatx a Eivissa (vegeu Obres de la 
-) 
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Carreteres d'Eivissa 
DS núm. 57 (20 de mary), pago 1714. 

Carrils per a bicicIetes a Formentera 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2164. 

Catala (vegeu LIetres de canvi en - Normalització del
a l'ensenyament i al comer~ i Retolació en-) 

Catalogació als museus 
DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2116. 

Certamens culturals 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1844. 

Ciutadella (vegeu Pavelló cobert a-) 

CoHegi Notarial de Balears 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2163 . 

Comer~ (vegeu Normalització del catala a l'ensenyament i 
al-) 

Comissió interinsular paritaria 
DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2127. 
de patrimoni historicoartístic 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2078. 

de Menorca 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2288. 

Provincial d'Urbanisme (vegeu Secció insular de la-) 

Concerts per a interprets joves 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2098. 

Conquesta de Mallorca (vegeu Sete centenari de la-) 

Consell 
assessor de Presidencia 
DS núm. 56 (13 de mary), pago 1685. 
de la Joventut (vegeu LIei 2/1985, de 28 de mary, del-) 
Superior d'Investigacions Cientifiques (vegeu Acord 
entre la CAIB i el- i Institut d'estudis avan~ats del-) 

Conselleria 
d' Agricultura 
DS núm. 56 (13 de mar¡;:), pago 1683 . 
de Cultura 
OS núm. 59 (16 d'abril), pago 1763. 
de Sanitat 
OS núm. 59 (16 d'abril), pago 1765. 
de Turisme 
OS núm. 59 (16 d'abril), pago 1763 . 

Consells insulars 
OS núm. 61 (29 d'abril), pago 1840. 
de caya 
OS núm. 60 (23 d' abril), pago 1799. 

Construcció a sol rústic 
OS núm. 78 (19 de novembre), pago 2260. 

Consum de tors (vegeu Caya i -) 

Control medie als escolars esportistes 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2259. 

Convocatüries electorals (vegeu Utilització preferent de la 
lIengua catalana a les-) 

Corts Generals (vegeu Ús de les lIengües espanyoles a les 
-) 

Covetes, Ses (vegeu Ca mí a-) 

Cultura (vegeu també Educació i - , Ensenyament de la 
lIengua i - i Subvencions en materia de - i joventut) 

DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1840. 

-D-

Dades Balears 1984 
OS núm. 56 (13 de mar¡;:), pago 1688. 

Decret 
5/86, de la Conselleria de Comery i Indústria 
DS núm. 60 (23 d'abril), pago 1820. 
61/84, de subvencions a alts carrecs 
DS núm. 56 (13 de mar¡;:), pago 1684. 

Deia (vegeu Carretera de - a Sóller) 

Depuració d'aigües 
OS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2139. 

Deutes (vegeu Pagament de-) 

-E-

Economía submergida (vegeu Lluíta contra I'atur í 1'-) 

Edifici deIs jutjats d'Inca 
DS núm. 57 (20 de mar¡;:), pago 1727. 

Educació i cultura (vegeu Programes d'-) 

Eivissa (vegeu Obres de la carretera de Sant Joan de 
Portinatx a - i.,Port d'-) 

Embassaments a la Serra de Tramuntana 
OS núm. 79 (20 de novembre), pago 2295 . 

Enfrontament entre els Estats Units d' America 
República arab de Líbia 

OS núm. 61 (29 d'abril), pago 1851. 

la 
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Ensenyament (vegeu Normalització del cata la a - i al 
comen;) 

de la I1engua 
i la cultura de les lIIes Balears 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2099. 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2144. 
i la literatura catalanes 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2081. 

musical 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2289. 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2355. 

Equip d'assessorament per a les explotacions ramaderes 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2375. 

Escolars esportistes (vegeu Control medic als-) 

Escoles 
d'estiu (vegeu Ajudes a-) 
ma I10rquines 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2288. 

Escuts de la Junta Provincial de Protecció de Menors 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1764. 

Espais naturals (vegeu també Inventari d'- i Protecció 
d'-) 

protegits . 
DS núm. 56 (13 de man;:), pago 1688. 

Esport 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1840. 

Estats Units d' America (vegeu Enfrontament entre els - i 
la República arab de Líbia) 

Estatut d' Autonomia 
DS núm. 57 (20 de marc,:), pago 1729. 

Estelrich, Joan (vegeu Fons-) 

Estudi informe sobre TV, Tadio Cadena i Radio Nacional 
d'Espanya 

DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2115. 

Explotacions ramaderes (vegeu Equip d'assessorament per 
a les-) 

-F-

Finances 
DS núm. 53 (5 de febrer), pago 1662. 

Fira Alimentaria 86 
OS núm. 59 (16 d'abril), pago 1764. 

Foix, Josep Vicen~ (vegeu Candidatura de - al Premi 
Nobel de Literatura de 1986) 

Foment (vegeu Pla de - i ocupació juvenil) 
de Turisme de Menorca 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1763. 

Fons Joan Estelrich 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2165 . 

Formentera (vegeu Carrils per a bicicletes a - i Manescal 
a-) 

- G-

Genova (vegeu Adhesió de - sobre el Segon Decenni 
Mediterrani) 

GOB 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2078. 

Granja terapeutica Ses Sitjoles 
OS núm. 59 (16 d'abril), pago 1767. 

Grau, Es (vegeu Albufera d'-) 

- H-

Habitatge rural (vegeu Ajudes al Patronat per a la millora 
de 1'-) 

Habitatges públics (vegeu també Transmissions de 
titularitat i ús d'-) 

OS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2115. 
OS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2367. 
DS núm. 81 (17 de desembre), pago 2382. 

Hemeroteca 
OS núm. 76 (6 de novembre), pago 2192. 

Hospital Joan March 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2286. 

-1-

ICONA (vegeu Inventari d'espais naturals d'-) 

Inca (vegeu també Carretera d'- a SenceIles) 
OS núm. 56 (13 de mary), pago 1682. 
OS núm. 57 (20 de mary), pago 1727-1729. 
OS núm. 76 (6 de novembre), pago 2191-2192. 

Incendis 
OS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2118. 
OS núm. 75 (5 de novembre), pago 2166. 

Industrialització del sector del calpt (vegeu Pla d'-) 
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Inspeccions 
de Sanitat 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2138. 
de vehicles 
DS núm. 60 (23 d'abril), pago 1820. 

Institut 
Balear d'Estadística 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2287. 
d'estudis avan~ats del Consell Superiord'Investigacions 
Científiques 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1787. 
d'Estudis Balearics 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2275. 

Interprets joves (vegeu Concerts per a-) 

Intoxicacions per productes químics 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1839. 

Inventaris 
d'espais naturals d'ICONA 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1835. 
i programes arqueologics 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2142. 

Investigacions arqueologiques 
DS.nÚln. 56 (13 de mariY), pago 1690. 
DS núm. 57 (20 de mariY), pago 1716. 

-J-

Joan March (vegeu Hospital-) 

Jocs Olfmpics de 1992 (vegeu Candidatura de la ciutat de 
Barcelona com a seu dels-) 

Joventut (vegeu Subvencions en materia de cultura i-) 

Junta Provincial de Protecció de Menors (vegeu Escuts de 
la-) 

Jutjats d'Inca (vegeu Edifici dels-) 

-L-
" 

Leucosi 
DS núm. 56 (13 de mariY), pago 1687. 

Líbia (vegeu Enfrontament entre els Estats Units 
d' America i la República !uab de-) 

L1ei 
d'allotjaments extrahotelers 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1836. 
electoral (vegeu Projecte de-) 
2/1985, de 28 de mar~, del Consell de la Joventut 
OS núm. 64 (4 dejuny), pago 1898. 

L1engua (vegeu Ensenyament de la-) 
catalana (vegeu Ús de la -, Ús oficial de la - i 
Utilització preferent de la - a les convocatories 
electorals) 
i literatura catalanes (vegeu Ensenyament de la-) 

Llengües 
espanyoles (vegeu Ús de les - a les Corts Generals) 
territorials (vegeu Ús de les - a ambits estatals) 

Lletres de canvi en cata la 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2080. 

Llibre de menjadors col ·lecf;us 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2l38. 

Llicencia per mariscar al Port de Maó 
OS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2079. 

Lloses 
OS núm. 60 (23 d'abril), pago 1798. 

Llucmajor (vegeu Carretera de - a Campos) 

Lluita contra I'atur i I'economia submergida 
DS núm. 56 (13 de mar~), pago 1694. 

-M-

Manacor 
DS núm. 56 (l3 de mar~), pago 1682. 

Manescal a Formentera 
DS núm. 75 (5 de novembre), pag, 2163. 

Maniobres militars a Cabrera 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2087. 

Manipulador d'aliments (vegeu Carnet de-) 

Menjadors coHectius (vegeu Llibre de-) 

Mesures preventives contra la SIDA 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2140. 

Ministeri de Sanitat i Consuro (vegeu Sanció del-) 

Mobles (vegeu Transport de -) 

Museu 
de Mallorca 
OS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2143 . 
de Menorca 
DS núm. 58 (9 d'abri\), pago 1753 . 
monografic de Pollentia 
OS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2117. 



142 DIARl DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1986/ Fascicle 3 

Museus (vegeu Catalogació als - i Restauració als-) 

Música (vegeu Ensenyament musical) 

-N-

Normalització 
del cata la a l'ensenyament i al comen; 
DS núm. 58 (9 d'abril), pago 1756. 
lingüística 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1852. 

de la reto la ció viaria 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2105. 

Nuevas generaciones de AP (vegeu Subvencions a-) 

- 0-

Obres 
a la carretera PM-604 de Campos a la Colonia de Sant 
Jordi 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2094. 
DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2289. 
de la carretera de Sant Joan de Portinatx a Eivissa 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2164. 

Ocupació juvenil (vegeu també Pla de foment i -) -
DS núm. 60 (23 d'abril), pago 1826. 

Oficines insulars d'educació 
DS núm. 58 (9 d'abril), pago 1748. 

Ordenació 
sanitaria (vegeu Pla d'-) 
del territori (vegeu també Projecte de lIei d'-) 
DS núm. 69 (17 de juliol), pago 2046. 

Organitzacions sindicals 
DS núm. 56 (13 de mars;), pago 1685. 

-p-

Pagament de deutes 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1763. 

Palma (vegeu Residencia per a la tercera edat a-) 
'. 

Parc Nacional Marítimoterrestre (vegeu Arxipelag de 
Cabrera-) 

Parlament Europeu (vegeu Projecte de lIei electoral al-) 

Particulars (vegeu Subvencions a ajuntaments i-) 

Patriarca, El (vegeu Societat-) 

Patrimoni (vegeu Projecte de llei de- i Restauració de-) 
arqueologic (vegeu Venda de peces del-) 

Patronals 
DS núm. 56 (13 de mars;), pago 1685. 

Patronat per a la millora de l'habitatge rural (vegeu Ajudes 
al-) 

Pavelló cobert a Ciutadella 
DS núm. 76 (6 de novembre), pago 2193 . 

Peces del patrimoni arqueologic (vegeu Venda de-) 

Personal (vegeu Política de-) 

Pesticides a la carretera general de Menorca 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2258. 

Pins deis Banys de Sant Joan 

Pla 

DS núm. 79 (20 de novembre), pago 2289. 

de dcscnvolupamcnt regional 
OS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2117. 
especial de protecció 

de l' ANEI de Ses Salines d'Eivissa i Formentera 
OS núm. 61 (29 d'abril), pago 1844. 
d'Es Trenc-Salobrar de Campos 
OS núm. 60 (23 d'abril), pago 1807. 

de foment i ocupació juvenil 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1837. 
d'industrialització del sector del ca";at 
OS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2116. 
d'ordenació sanitaria 
OS núm. 81 (17 de desembre), pago 2413. 
de reindustrialització 
OS núm. 81 (17 de desembre), pago 2389. 

Política 
de personal 
OS núm. 57 (20 de mars;), pago 1720. 
OS núm. 58 (9 d'abril), pago 1738. 
hidraulica 
OS núm. 79 (20 de novembre), pago 2295 . 

Pollentia (vegeu Museu monognHlc de-) 

Ponencia especial per a la proposició de \lei de boscs 
OS núm. 60 (23 d'abril), pago 1816. 

Port 
d'Eivissa 
OS núm. 60 (23 d'abril), pago 1801. 
esportiu a Cala Galíota 
OS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2095. 
de Maó (vegeu Llicellcia per mariscar al-) 

Premi Nobel de literatura de 1986 (vegeu Candidatura de 
Josep Vicen¡; Foix al-) 
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Pressuposts generals 
per a l'any 1986 
DS núm. 63 (7 i 8 de maig), pago 1870. 
DS núm. 66 (4, 5 i 5 de juny), pago 1918. 
per a l'any 1987 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2319. 

Produdes 
de ca~a 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2148. 
químics (vegeu Intoxicacions per-) 

Professorat de solfeig 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2097. 

Programes 
arqueológics (vegeu Inventaris i-) 
d'educació i cultura 
DS núm. 71 (8 d'octubre), pago 2084. 

Projecte de lIei 
electoral 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2319. 

al Parlament Europeu 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1789. 

d'ordenació del territori 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1843. 
de patrimoni de la comunitat autónoma de les lIIes 
Balears 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1842. 

Proposició de Ilei de boscs (vegeu Ponencia especial per a la 
-) 

Protecció d'espais naturals 
DS núm. 56 (13 de man;:), pago 1685. 

Protocols notarials 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2163 . 

Publicacions del Govern i de les conselleries 
DS núm. 56 (13 de mary), pago 1689. 

- R-

Radioactivitat (vegeu AnaJisis de - deis tords) 

Radio 
Cadena (vegeu Estudi informe sobre TV, - i Radio 
Nacional d'Espanya) 
Nacional d'Espanya (vegeu Estudi informe sobre TV, 
Radio Cadena i-) 

Reglament del Parlament de les lIIes Balears 
DS núm. 65 (4 de juny), pago 1902. 

Repoblació forestal 
DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2118. 
DS núm. 75 (5 de novembre), pago 2166. 

República arab de Líbia (vegeu Enfrontament entre els 
Estats Units d' America i la-) 

Residencia per a la tercera edat a Palma 
DS núm, 78 (19 de novembre), pago 2270. 

Restauració 
d'una casa al carrer Nou de Maó 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1839. 
de patrimoni 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1842. 
als muscus 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2143 . 

Restauradors 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2143. 

Retolació 
en catala 
DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2106 . 
viaria (vegeu Normalització lingüística de la-) 

- S-

Salines, Ses (vegeu Pla especial de protecció de l' ANEI de 
-) 

Salobrar de Campos (vegeu també Pla especial de protecció 
d'Es Trenc-) 

DS núm. 72 (9 d'octubre), pago 2094. 

Sanció del Ministeri de Sanitat i Consum 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1767. 

Sanejament a Sant Miquel 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2261. 

Sanitat (vegeu Il1speccions de-) 

Sant 
Joan de Portinatx (vegeu Obres de la carretera de-) 
Josep 
DS núm. 56 (13 de man;:), pago 1685. 
Miquel (vegeu Sal1ejament a -) 

Secció insular de la Comissió Provincial d'Urbanisme 
DS núm. 57 (20 de mary), pago 1715. 

Segon Decenni Mediterrani (vegeu Adhesió de Genova 
sobre el-) 

Sencelles (vegeu Carretera d'Inca a -) 

Serra de Tramuntalla (vegeu Embassaments a la-) 

Servei d'arqueologia submarina 
DS núm. 76 (6 de novembre), pago 2192. 

Sitjoles, Ses (vegeu Granja terapeutica-) 
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Sete centenari de la Conquesta de Mallorca 
DS núm. 80 (26 i 27 de novembre), pago 2378. 

SIDA (vegeu Mesures preventives contra la -) 

Societat 
de Garanties Recíproques 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1841. 
El Patriarca 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1765. 

Sóller (vegeu Carretera de Deia a-) 

Sol rústic (vegeu Construcció a-) 

Solfeig (vegeu Professorat de-) 

Subvencions 
a ajuntaments i particulars 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1842. 
a alts carrecs (vegeu Decret 61/84, de-) 
en materia de cultura i joventut 
DS núm. 73 (15 d'octubre), pago 2130 . 
a Nuevas Generaciones de AP 
OS núm. 61 (29 d'abril), pago 1834. 
a particular 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1839. 

-T-

Tancats rústics tradicionals 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2153 . 

Taxes 
DS núm. 78 (19 de novembre), pago 2280. 

Tercera edat (vegeu Residencia per a la - a Palma) 

Tords (vegeu Analisis de radioactivitat deis - i Ca~a i 
consum de-) 

Toxicomanies (vegeu també Xarxa interinstitucional del 
tractament de les-) 

DS núm. 56 (13 de mary), pago 1699. 

Transmissions de titularitat i ús d'habitatges públics 
DS núm. 56 (13 de mary), pago 1705. 

Transport 
de mobles 
DS núm. 74 (22 d'octubre), pago 2142. 
públic per carretera 
DS núm. 56 (13 de mary), pago 1682. 

Treball juvenil 
DS núm. 60 (23 d' abril), pago 1826. 

Trenc, Es (vegeu P1a especial de protecció d'- Salobrar de 
Campos) 

Tribunal d'oposició a Campanet 
DS núm. 76 (6 de novembre), pago 2190. 

TV (vegeu Estudi informe sobre -, Radio Cadena i Radio 
Nacional d'Espanya) 

- U-

Universitat de les lIles Balears 

Ús 

DS núm. 55 (28 de febrer), pago 1678. 

de la lIengua catalana 
DS núm. 56 (13 de mary), pago 1689. 
de les lIengües 

espanyoles a les Corts Generals 
DS núm. 61 (29 d'abril), pago 1845. 
territorials a ambits estatals 
OS núm. 76 (6 de novembre), pago 2197. 

oficial de la Ilengua catalana 
OS núm. 57 (20 de mary), pago 1729. 

Utilitat pública 
OS núm. 78 (19 de novembre), pago 2260. 

Utilització preferent de la lIengua catalana a les 
convocatories electorals 

OS núm. 59 (16 d'abril), pago 1792. 

- V-

Vacum 
OS núm. 56 (13 de mary), pago 1687. 

Vehicles (vegeu Inspeccions de-) 

Venda de peces del patrimoni arqueologic 
DS núm. 76 (6 de novembre), pago 2191. 

-x-

Xarxa interinstitucional del tractament de les toxicomanies 
DS núm. 59 (16 d'abril), pago 1766. 
japonesa 
OS núm. 60 (23 d'abril), pago 1798. 

-z-

Zones d'agricultura de muntanya (vegeu Ajudes a-) 


