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INTERVINENTS 

Diputats 

Mem bres del Govern 

TEMÁTIC 

INICIATIVES 

PROJECTES DE LLEI 

RGE núm. 481/86, text harmonitzat de la L1ei d'acció 
social. 
OS núm. 82 (11 de febrer) , pago 2423-2424. 

RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial. 
OS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2815-2846. 

RGE núm. 1555/86, de Sindicatura de Comptes. 
OS núm. 84 (18 de febrer), pago 2484-2494. 

RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears per al 1987. 
OS núm. 86 (4 de mar<;:), pago 2530-2551. 
OS núm. 89 (24 de mar<;:), pago 2618-2812. 

RGE núm. 457/87, de modificació de determinats conceptes 
de I'annex de la L1ei de taxes. 
OS núm. 88 (18 i 19 demar<;:), pago 2589. 

RGE núm. 458/87, de modificació de credit per a la despesa 
de les eleccions al Parlament de les Illes Balears. 
OS núm. 88 (18 i 19 de mar<;:), pago 2589-2590. 

RGE núm. 464/87, de suplement de credit per a la 
transferencia de capital a la Universitat de les Illes Balears. 
OS núm. 88 (18 i 19 de mar<;:), pago 2590-2592. 

RGE núm. 495/87, de credit extraordinari per dotar la 
Sindicatura de Comptes de la comunitat autónoma de les 
IlIes Balears. 
OS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2846-2847. 

PROPOSICIONS DE LLEI 

RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 
historie de les Illes Balears. 
OS núm. 88 (18 i 19 de mar<;:), pago 2592-2596. 
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RGE núm. 1831/86, relativa a I'ordenació i la protecció de 
la Mola de Fornells i S' Albufera d'Es Comte, com a ANEI. 
OS núm. 83 (12 de febrer) , pago 2449-2457. 

ES MENES A LA TOTALITAT 

RGE núm. 78/87, al Projecte de lIei RGE núm. 1896/86, de 
la funció pública. 
OS núm. 82 (11 de febrer), pago 2424-2434. 

PLANS DEL GOVERN 

Pla director d'ordenació sanitaria. 
OS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2847-2864. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

RGE núm. 147/87, al Pla d'alfabetització d'adults. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2518-2524. 

RGE núm. 150/87 i 151/87, al Pla d'alfabetització d'adults. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2514-2518 . 

INTERPEL· LACIONS 

RGE núm. 1615/86, relativa a incompliments en materia 
d'arees naturals d'especial intereso 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2418-2423. 

RGE núm. 4/87, relativa a consells insulars. 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2475-2484. 

RGE núm. 8/87, relativa a ports esportius i planificació del 
litoral. 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2443-2449. 

RGE núm. 141/87, relativa a la política pressupostaria 
general del Govern de la comunitat autónoma de les IIles 
Balears. 
OS núm. 88 (18 i 19 de mar<;:), pago 2596-2599. 
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RGE núm. 157/87, relativa a indu~trialització de productes 
agraris. 
DS núm. 87 (11 de man;:), pago 2564-2570. 

RGE núm. 173/87, relativa a la normalització lingüística. 
DS núm. 88 (18 i 19 de man;:), pago 2599-2604. 

MOCIONS 

RGE núm. 148/87, relativa a l'incompliment de les 
obligacions del Govern en re la ció amb les arees naturals 
d'especial intereso 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2472-2475. 

RGE núm. 161/87, relativa a ports esportius. 
DS núm. 87 (11 de marv), pago 2557-2564. 

RGE núm. 181/87, relativa a consells insulars. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2502-2514. 

RGE núm. 465/87, relativa a la industrialització de 
productes agraris. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2584-2589. 

PREGUNTES 

RGE núm. 1960/86, relativa a coHaboració a I'hora de 
realitzar un curs d'instaHadors electricistes. 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2418. 

RGE núm. 103/87, relativa a I'ajornament de la reforma 
deis estatuts de I'Institut d'Estudis Balearics. 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2442. 

RGE núm. 106/87, relativa a l'actuació en materia de 
serveis insulars d'arqueologia. 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2443. 

RGE núm. 121/87, relativa a la subvenció denegada a la 3a 
Trobada d'escoles mallorquines. 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2470-2471. 

RGE núm. 122/87, relativa a les associacions de jutges i 
fiscals progressistes. 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2471. 

RGE núm. 124/87, relativa a les irregularitats produi"des a 
l'Escola de Turisme. 
DS núm. 87 (11 de mars:), pago 2554-2555. 
RGE núm. 135/87, relativa a la tramitació de les denúncies 
sobre deficiencies i fraus en habitatges de protecció oficial. 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2470. 

RGE núm. 158/87, relativa a la carn contaminada de pesta 
porcina. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2499. 

RGE núm. 159/87, relativa a la importació de panxeta de 
porc. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2500-2501. 

RGE núm. 169/87, relativa a la instaHació del retol 
informatiu ubicat a la carretera C-723 de Mercadal a 
Fornells. 
DS núm. 87 (11 de mars:), pago 2555. 

RGE núm. 170/87, relativa a la previsió respecte de la 
inauguració de l'equipament cultural museístic de 
Ciutadella. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2498-2499. 

RGE núm. 171/87, relativa a la utilització de la llengua 
catalana en l'administració periferica de I'Estat. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2499-2500. 

RGE núm. 172/87, relativa a la subvenció per a la 
producció de peHícules en llengua catalana. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2501-2502. 

RGE núm. 175/87, relativa al Carnet Jove. 
DS núm. 87 (11 de mars:), pago 2556 . 

RGE núm. 194/87, relativa a la Casa de l'esport d'Eivissa. 
DS núm. 87 (11 de mars:), pago 2555-2556. 

RGE núm. 195/87, relativa ahonveni entre la Conselleria 
de Sanitat i l'Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en 
el Treball. 
DS núm. 88 (18 i 19 de mars:), pago 2578-2579. 

RGE núm. 424/87, relativa a les sancions imposades a 
l'empresa "Eurochef'. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2579-2580. 

RGE núm. 425/87, relativa a la intoxicació de malalts a la 
residencia de Son Dureta. 
DS núm. 88 (18 i 19 de mars:), pago 2580. 

RGE núm. 432/87, relativa a la concessió del servei d'ITV 
de Mallorca a l'empresa ITEMA. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2582-2583. 

RGE núm. 434/87, relativa als premis de cobran~a a 
recaptadors de tributs. 
DS núm. 88 (18 í 19 de mars:), ~ag. 2583-2584. 

RGE núm. 442/87, relativa a la contractació de manescals 
per al sanejament de la tuberculosi i la bruce¡'¡osi. 
DS núm. 88 (18 i 19 de mars:), pago 2580-2581. 
RGE núm. 443/87, relativa a la pesca submarina U·legal. 
DS núm. 88 (18 i 19 de mars:), pago 2581. 

RGE núm. 444/87, relativa a la potenciació deIs serveis 
d'extensió agraria. 
DS núm. 88 (18 i 19 de mars:), pago 2581-2582. 
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RGE núm. 454/87, relativa a la cafeteria de la platja de 
S' Amarador. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 2584. 

RGE núm. 455/87, relativa a la tala d'alzines. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 2584. 

RGE núm. 470/87, relativa al Pla economic regional de les 
Illes Balears. 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2815. 

RGE núm. 471/87, relativa al cost del Pla economic 
regional de les Illes Balears. 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2815. 

RGE núm. 489/87, relativa als contractes de compravenda 
deis habitatges de l' Avinguda de Mexic a Palma. 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2814. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm. 1880/86, relativa a I'informe deis Serveis 
Jurídics del Govern sobre el Pla d'ordenació sanitaria. 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2434-2438. 

RGE núm. 1871/86, relativa a sinistres a locals públics 
tancats. 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2457-2466. 

RGE núm. 1906/86, relativa al servei militar. 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2494-2496. 

RGE núm. 1922/86, relativa a la instal-lació de semafors a . 
Ciutadella. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2524-2528. 

RGE núm. 1923/86, relativa al coneixement de la lIengua 
catalana. 
DS núm. 87 (11 de mar~), pago 2570-2573. 

RGE núm. 1924/86, relativa al cost de la insularitat. 
DS núm. 87 (11 de marr,:), pago 2573-2575. 

RGE núm. 102/87, relativa a la recepció gratuIta de les 
publicacions del Govern als centres docents de les Illes 
Balears. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 2604-2605. 

RGE núm. 155/87, relativa a la protecció de voreres i Ilits 
de torrents amb interven ció deis serveis de neteja. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 2605-2607. 

RGE núm. 163/87, relativa a la construcció de camps de 
golf a la nostra comunitat. 
DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 2607-2615. 

INFORMES 

De la Comissió de Peticions. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2528. 

PRESSUPOST DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS 

Liquidació deIs pressuposts de la comunitat autónoma de 
les Illes Balears per a l'any 1984. 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2864-2869. 

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES 
ILLES BALEARS 

Liq uidació del pressupost del Pa rIament de les Illes Balcars 
per al 1986. 
DS núm. 90 (l i 2 d 'abril), pago 2869. 

INTERVINENTS 

DIPUTATS 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrirnoni 

historie de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 
2595. 

Interpel-lacions 
RGE núm. 4/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 84 
(18 de febrer), pago 2480-2481. 

Mocions 
RGE núm. 161/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a ports esportius, DS núm. 87 (11 de marr,:), pago 2562-
2564. 

RGE núm. 181/87, del Grup Parlamentari EsquerTa 
Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2509-2510. 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 163/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la construcció de camps de golf 
a la nostra comunitat, DS núm. 88 (18 i 19 de marr,:), pago 2609 
i 2614-2615. 
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AGUILÓ 1 FUSTER, PERE GON<;AL (Grup 
Parlamentari Regionalista de les l11es) 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 147/87, del Grup Parlamentari Popular, al Pla 

d'alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 
2522. 

RGE núm. 150/87 i 151/87, del Grup Parlamentari 
Socialista, al Pla d'alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de 
febrer), pago 2516. 

Mocions 
RGE núm. 465/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la industrialització de productes 
agraris, DS núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2586-2587. 

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

Proposicions no de I1ei 
RGE núm. 1922/86, del Grup Par1amentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la instal' lació de semafors a 
Ciutadella, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2525-2527. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 481/86, de text hannonitzat de la Llei d'acció 

social, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2424. 
RGE núm. 1555/86, de la Sindicatura de Comptes, DS 

núm. 84 (18 de febrer), pago 2486-2491. 
RGE núm. 100/87, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 86 (4 de 
marc;:), pago 2534-2535, 2545-2547 i 2549-2550; i DS núm. 89 
(24 de mare¡:), pago 2619-2624, 2627-2644, 2663-2668, 2670, 
2687,2691,2703-2707,2709-2712,2714-2720,2736-2742, 
2752,2755,2763,2765-2769,2771-2776,2784-2787,2790, 
2795-2797,2805 i 2807-2812. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

historie de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de mare¡:), pago 
2595. 

Interpel'lacions 
RGE n.úm. 4/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalist~ (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 84 
(18 de febrer), pago 2481-2482. 

RGE núm. 141/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política pressupostaria general del Govem de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 
de mare¡:), pago 2596-2599. 

RGE núm. 157/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a industrialització de productes 
agraris, DS núm. 87 (11 de mare¡:), pago 2569-2570. 

Mocions 
RGE núm. 465/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la industrialització de productes 
agraris, DS núm. 88 (18 i 19 de mare¡:), pago 2587. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1871/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a sinistres a locals públics tancats, 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2460-2461 i 2466. 

RGE núm. 1924/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al cost de la insularitat, DS núm. 
87 (11 de marc¡:), pago 2574. 

RGE núm. 163/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la construcció de camps de golf 
a la nostra comunitat, DS núm. 88 (18 i 19 de marc¡:), pago 
2609-2610,2612-2613 i 2615. 

Pressupost de la comunitat autónoma de les IIles Balears 
Liquidació deIs pressuposts de la comunitat auto noma de 

les Illes Balears per a l'any 1984. DS núm. 90 (l i 2 d'abril), 
pag.2866-2869. 

CAPÓ 1 MANZANO, PE RE (Grup Parlamentari 
Socia lista) 

Preguntes 
RGE núm. 442/87, relativa a la contractació de manescals 

per al sanejament de la tuberculosi i la brucel'losi, DS núm. 88 
(18 i 19 de mafC¡:), pago 2580. 

RGE núm. 444/87, relativa a la potenciació deIs serveis 
d'extensió agraria, DS núm. 88 (18 i 19 de marc;:), pago 2581-
2582. 

CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de I1ei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
marc;:), pago 2749-2750, 2752-2753, 2755-2756 i 2761-2762. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1831/86, del Consell Insular de Menorca, 

relativa a l'ordenació i la protecció de la Mola de Fomells i 
s'Albufera d'Es Comte com a ANEI, DS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2450-2451 i 2455-2456. 

Preguntes 
RGE núm. 169/87, relativa a la instal'lació del retol 

infonnatiu ubicat a la carretera C-723 de Mercadal a Fomells, 
DS núm. 87 (11 de marc¡:), pago 2555 . 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1922/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la instal'lació de semafors a 
Ciutadella, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2525 i 2527-2528. 

RGE núm. 155/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la protecció de voreres i llits de 
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torrents amb intervenció deIs serveis de neteja, DS núm. 88 (18 
i 19 de marc;:), pago 2607. 

CLAR I LLADÓ, MIQUEL (Crup Parlamentari 
Regionalista de les Illes) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial, DS núm. 90 (1 

i 2 d'abril), pago 2818. 

Mocions 
RGE núm. 148/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'incompliment de les obligacions del Govern en 
relació amb les ANEI, DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2474. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 155/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la protecció de voreres i llits de 
torrents amb intervenció deis serveis de neteja, DS núm. 88 (18 
i 19 de man;:), pago 2607. 

COSTA I COSTA, ANTONI (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressl,lposts generals de la comunitat 

autonoma de les IlIes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mare;:), pago 2670-2672, 2674-2675, 2696-2699, 2702-2703, 
2707-2708,2745,2747-2748,2760-2761,2769-2773,2788, 
2790-2791 i2812. 

FERRER I MARÍ, BARTOMEU (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

auto noma de les IIles Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mare;:), pago 2669 i 2692-2693. 

Preguntes 
RGE núm. 443/87, relativa a la pesca submarina il·legal, 

DS núm. 88 (18 i 19 de man;), pago 2581. 

CODINO 1 BUSQUETS, GABRIEL JOAN DE L~ CREU 
(Crup Parlamentari Popular) 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1871/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a sinistres a locals públics tancats, 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2461-2462. 

CÓMEZ I SABRIDO, FRANCESC (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mare;:), pago 2776-2780. 

HERNÁNDEZ 1 SOTO, CÉSAR (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1880/86, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a I'infonne deis Serveis Jurídics del Govem sobre el 
Pla d'ordellació sanitaria, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 
2434-2438. 

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari 
Popular) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

historie de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de mare;:), pago 
2594. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 78/87, al Projecte de llei RGE núm. 1896/86, de 

la funció pública. DS núm. 82 (11 de febrer) , pago 2433-2434. 

Plans del Covern 
Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 90 (1 i 2 

d'abril), pago 2852-2854 i 2862. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 147/87, del Grup Parlamentari Popular, al Pla 

d'alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 
2518-2520 i 2522-2523. 

RGE núm. 150/87 i 151/87, del Grup Parlamentari 
Socialista, al Pla d'alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de 
febrer), pago 2516-2518. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1880/86, del Grup Parlamentad Socialista, 

relativa a l'infonne deIs Serveis Jurídics del Govem sobre el 
Pla d'ordenació sanitaria, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 
2437. 

RGE núm. 1906/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al servei militar, DS núm. 84 (18 
de febrer), pago 2495-2496. 

RGE núm. 1923/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al coneixement de la !lengua 
catalana, DS núm. 87 (11 de mare;:), pago 2571 c2572. 

RGE núm. 102/87, del Grup Parlamentad EsquelTa 
Nacionalista (PSM), relativa a la recepció gratuita de les 
publicacions del Govern als centres docents de les Illes 
Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de man,;), pago 2605. 
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JUAN 1 MARÍ, ILDEFONS (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per a11987, OS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2668-2669 i 2691. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial, OS núm. 90 (1 

i 2 d'abril), pago 2819-2820, 2828, 2830, 2834-2839 i 2841-
2846. 

RGE núm. 100/87, de pressuposts general s de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2677,2680-2681,2683,2688-2689,2692,2694 i 
2697. 

RGE núm. 458/87, de modificació de credit per a la 
despesa de les eleccions al Parlament de les Illes Balears, OS 
núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2590. 

RGE núm. 464/87, de suplement de credit per a la 
transferencia de capital a la Universitat de les Illes Balears, DS 
núm. 88 (18 i 19 de mar,,), pago 2592. 

Proposicions de lIei 
RGE púm. 1831/86, del Consell Insular de Menorca, 

relativa a l'ordenació i la protecció de la Mola de Fomells i 
s'Albufera d'Es Comte com a ANEI, OS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2451 i 2454-2457. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 147/87, del Grup Parlamentari Popular, al Pla 

d'alfabetització d'adults, OS núm. 85 (25 de febrer), pago 
2520-2521 i 2523. 

RGE núm. 150/87 i 151/87, del Grup Parlamentari 
Socialista, al Pla d'alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de 
febrer), pago 2515-2516. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 4/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, OS núm. 84 
(18 de febrer), pago 2475-2478 i 2482-2483. 

RGE núm. 173/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la normalització lingüística, OS 
núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2599-2601 i 2603-2604. 

Mocions 
RGE núm. 181/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2502-2503, 2506-2507 i 2513. 

Preguntes 
RGE núm. 103/87, relativa a I'ajomament de la reforma 

deIs estatuts de l'Institut d'Estudis Balearics, OS núm. 83 (12 
de febrer), pago 2442. 

RGE núm. 106/87, relativa a I' actuació en materia de 
serveis insulars d'arqueologia, OS núm. 83 (12 de febrer), pago 
2443. 

RGE núm. 170/87, relativa a la previsió respecte de la 
inauguració de l'equipament cultural museístic de Ciutadella, 
OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2498-2499. 

RGE núm. 171/87, relativa a la utilització de la llengua 
catalana en l' administració periterica de 1 'Estat, OS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2499-2500. 

RGE núm. 172/87, relativa a la subvenció per a la 
producció de pel·lícules en \lengua catalana, OS núm. 85 (25 
de febrer), pago 250 l. 

RGE núm. 175/87, relativa al CametJove, OS núm. 87 (11 
de mar~), pago 2556. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1906/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa al servei militar, OS núm. 84 (18 
de febrer), pago 2494-2493 i 2496. 

RGE núm. 1922/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la instal·lació de semafors a 
Ciutadella, OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2524 i 2527-2528. 

RGE núm. 1923/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al coneixement de la \lengua 
catalana, OS núm. 87 (11 de mar~), pago 2570-2573. 

RGE núm. 1924/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al cost de la insularitat, DS núm. 
87 (11 de mary), pago 2573-2574. 

RGE núm. 102/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la recepció gratuYta de les 
pub!icacions del Govem als centres docents de les Illes 
Balears, OS núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2604. 

LLULL BIBILONI, JAUME (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
ROE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2798-2799. 

MARCH 1 NOGUERA, JOAN (Grup Parlamentari 
Socia lista) 

Plans del Govern 
Pla director d'ordenació sanitaria, OS núm. 90 (1 i 2 

d'abril), pago 2848-2849,2852,2857-2861 i 2163-2864. 

MARTÍN 1 PEREGRÍN, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressllposts generals de la comunitat 

alltonoma de les IIles Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
man¡:), pago 2791-2792,2794-2795 i 2803. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 78/87, al Projecte de !lei RGE núm. 1896/86, de 

la funció pública, OS núm. 82 (11 de febrer), pago 2432-2433. 
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MESQUIDA I GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
Popular) 

Mocions 
RGE núm. 465/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la industrialització de productes 
agraris, DS núm. 88 (18 i 19 de marc;:), pago 2587-2588. 

MOLL I MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Interpel'lacions 
RGE núm. 173/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la norrnalització lingüística, DS 
núm. 88 (J 8 i 19 de marc;:) , pago 2602-2603. 

Preguntes 
RGE núm. 489/87, relativa als contractes de compravenda 

deis habitatges de l'Avinguda de Mexic a Palma, DS núm. 90 
(1 i 2 d' abril), pago 2814. 

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

Projectes de !lei 
RGE núr;n. 100/87,.de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les Illes Balears per al r987, DS núm. 89 (24 de 
marc;:), pago 2655, 2660 i 2689-2690. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

históric de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de marc;:), pago 
2594. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 78/87, al Projecte de Ilei RGE núm. 1896/86, de 

la funció pública, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2431-2432. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1906/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa al servei militar, DS núm . 84 (18 
de febrer), pago 2494. 

RGE núm. 1923/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al coneixement de la !lengua 
catalana, DS núm. 87 (11 de marc;:), pago 2571, 2573. 

RGE núm. 1924/86, del GruP . Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa al cost de la insularitat, DS núm. 
87 (11 de marc;:), pago 2574. 

RGE núm. 102/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la recepció gratuIta de les 
publicacions del Govem als centres docents de les Illes 
Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de marc;:), pago 2604-2605 . 

NADAL I AGUIRRE, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de !lei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
marc;:), pago 2644-2647, 2655, 2658, 2663, 2672-2674,2676-
2679,2681,2684-2685 i 2687. 

Proposicions de !leí 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

históric de les IlIes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de marc;:), pago 
2592-2593. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 147/87, del Grup Parlamentari Popular, al Pla 

d'alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 
2522-2523 i 2524. 

RGE núm. 150/87 i 15 1/87, del Grup Parlamentari 
Socialista, al Pla d' alfabetització d'adults, DS núm. 85 (25 de 
febrer), pago 2514-2515 i2517-2518. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista PSM) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les IIles Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
marc;:), pago 2642-2643 i 2769-2770. 

PARIS I MATE U, ANDREU (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 135/87, relativa a la tramitació de les denúncies 

sobre deficiencies i fiaus en habitatges de protecció oficial, DS 
núm. 84 (18 de febrer), pago 2470 . 

PONS I PONS, DAMIÁ (Grup Parlamentari Mixt) 

Projectes de !lei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
marc;:), pago 2643, 2648-2649, 2653, 2655-2661, 2670, 2674-
2675, 2678-2680, 2682-2683, 2685-2686, 2696, 2713-2714, 
2720-2722,2727-2729,2750-2751 i 2756-2757. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

históric de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de marc;:), pago 
2593-2595. 

Plans del Govern 
Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 90 (1 i 2 

d'abril), pago 2847-2849 i 2856. 
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Mocions 
RGE núm. 181/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2508-2509. 

RGE núm. 465/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la industrialització de productes 
agraris, DS núm. 88 (18 i 19 de man;:), pago 2586. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1906/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa al servei militar, DS núm. 84 (18 
de febrer), pago 2493-2494. 

RGE núm. 1922/86, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la instaHació de semMors a 
Ciutadella, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2525, 2528 . 

RGE núm. 155/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la protecció de voreres i 11its de 
torrents amb intervenció deIs serveis de netej a, DS núm. 88 (18 
i 19 de man;:), pago 2606. 

Pressupost de la comunitat autónoma de les IIIes Balears 
Liquidació deis pressuposts de la comunitat autonoma de 

les Illes Balears per a I'any 1984, DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), 
pag. 2864. 

PONS 1 PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2675-2676, 2681-2682, 2684, 2689-2690 i 2693-
2695. 

ROSES 1 JUANEDA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Regionalista de les IIIes) 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1871/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a sinistres a local s públics tancats, 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2459-2460. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1831/86, del Consell Insular de Menorca, 

relativa a I'ordenació i la protecció de la Mola de Fomells i 
S' Albufera d 'Es Comte com a ANEI, DS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2453-2454 i 2456. 

SEGUÍ 1 COLL, GUILLE M (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2787-2789, 2799-2802 i 2805-2806. 

Preguntes 
RGE núm. 195/87, relativa al conveni entre la Conselleria 

de Sanitat i l' Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en el 
Treball, DS núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2578-2579. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial, DS núm. 90 (1 

i 2 d' abril), pago 2821-2822 i 2825 . 
RGE núm. 1555/86, de la Sindicatura de Comptes, DS 

núm. 84 (18 de febrer), pago 2485-2486 i 2490. 
RGE núm. 100/87, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les IIIes Balears per al 1987, DS núm. 86 (4 de 
mar~), pago 2533-2534, 2537-2539 i 2542-2543; i DS núm. 89 
(24 de mar~), pago 2618-2619, 2622, 2625-2627, 2649-2659, 
2661-2663,2729-2730,2732-2736,2742,2751,2754,2763-
2764,2781-2784, 2796,2802-2804 i 2808 . 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

historic de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 
2595 . 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 78/87, al Projecte de Ilei RGE núm. 1896/86, de 

la funció pública, DS núm. 82 (11 de [ebrer), pago 2424-2427, 
2429-2432 i 2434. 

Plans del Govern 
Pla director d'ordenació sanitaria, DS núm. 90 (1 i 2 

d'abril), pago 2850-2852 i 2854. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 8/87, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a ports esportius i planificació del litoral, DS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2447-2448. 

RGE núm. } 57/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a industrialització de productes 
agraris, DS núm. 87 (11 de marr;;), pago 2564-2566 i 2568-
2569. 

Mocions 
RGE núm. 148/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'incompliment de les obligacions del Govern en 
relació amb les ANEI, DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2474. 

RGE núm. 161/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ports esportius, DS núm. 87 (1 1 de man;:), pago 2562. 

RGE núm. 465/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la industrialització de productes 
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agraris, OS núm. 88 (18 i 19 de mars;), pago 2585-2586 i 2588-
2589. 

Preguntes 
RGE núm. 1960/86, relativa col-laboració a I'hora de 

realitzar un curs d' instal'ladors electricistes, OS núm. 82 (11 de 
febrer), pago 2421. 

RGE núm. 121/87, relativa a la subvenció denegada a la 3a 
Trobada d'escoles mallorquines, OS núm. 84 (18 de febrer), 
pag.2471. 

RGE núm. 122/87, relativa a les associacions de jutges i 
fiscals progressistes, OS núm. 84 (18 de febrer), pago 2471. 

RGE núm. 124/87, relativa a les irregularitats produi"des a 
I'Escola de Turisme, DS núm. 87 (11 de mars;), pago 2554-
2555. 

RGE núm. 158/87, relativa a la cam contaminada de pesta 
porcina, OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2499. 

RGE núm. 159/87, relativa a la importació de panxeta de 
porc, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2500-2501. 

RGE núm. 424/87, relativa a les sancions imposades a 
I 'empresa Eurochef, OS núm. 88 (18 i 19 de mars;), pago 2579-
2580. 

RGE núm. 425/87, relativa a la intoxicació de malalts a la 
residencia de Son Oureta, DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 
2580. 

RGE núm. 432/87, relativa a la concessió del servei d'ITV 
de Mallorca a l'empresa ITEMA, DS núm. 88 (18 i 19 de 
marc,:), pago 2582-2583. 

RGE núm. 434/87, relativa als premis de cobranc,:a a 
recaptadors de tributs, DS núm. 88 (18 i 19 de marc,:), pago 
2583. 

RGE núm. 454/87, relativa a la cafeteria de la platja de 
S'Amarador, DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2584. 

RGE núm. 455/87, relativa a la tala d'alzines, OS núm. 88 
(18 i 19 de marv), pago 2584. 

RGE núm. 470/87, relativa al Pla economic regional de les 
Illes Balears, DS núm. 90 (1 i2 d'abril), pago 2815. 

RGE núm. 471/87, relativa al cost del Pla economic 
regional de les Illes Balears, OS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 
2815. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 1871/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a sinistres a locals públics tancats, 
OS núm. 83 (12 de febrer), pago 2457-2459, 2462-2463 i 2465-
2466. 

RGE núm. 1880/86, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a I'informe deis Serveis Jurídics del Govem sobre el 
Pla d'ordenació sanitaria, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 
2436. 

ROE núm. 155/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la protecció de voreres i llits de 
torrents amb intervenció deIs serveis de neteja, OS núm. 88 (18 
i 19 de marc,:), pago 2605. 

ROE núm. 163/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la construcció de camps de golf 
a la nostra comunitat, DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 
2607-2609 i 2611-2615. 

Pressupost de la comunitat autonoma de les Illes Balears 
Liquidació deis pressuposts de la comunitat autonoma de 

les Illes Balears per a I'any 1984, DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), 
pago 2864-2866 i 2868. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts general s de la comunitat 

auto noma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 86 (4 de 
marc,:), pago 2544; i OS núm. 89 (24 de marc,:), pago 2644. 

Proposicions de \lei 
ROE núm. 1831/86, del Consell Insular de Menorca, 

relativa a l'ordenació i la protecció de la Mola de Fomells i 
S'Albufera d'Es Comte com a ANEI, OS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2451-2452 i 2456. 

Proposicions no de \Iei 
ROE núm. 1880/86, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'informe deis Serveis Jurídics del Oovem sobre el 
Pla d'ordenació sanitaria, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 
2436-2437. 

ROE núm. 1922/86, del Orup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la instal'lació de semafors a 
Ciutadella, OS núm. 85 (25 de ~ebrer), pago 2525. 

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

Projectes de \lei 
ROE núm. 1139/86, d'ordenació .territorial, OS núm. 90 (1 

i 2 d'abril), pago 2816-2833, 2835-2836 i 2838-2846 . 
ROE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les IlIes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
marc,:), pago 2722-2726,2742-2745,2748,2757-2760 i 2762-
2763. 

Proposicions de \lei 
ROE núm. 1831/86, del Consell Insular de Menorca, 

relativa a I'ordenació i la protecció de la Mola de Fomells i 
S'Albufera d'Es Comte com a ANEI, OS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2452-2454. 

Interpel'lacions 
ROE núm. 1615/86, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a i ncompliments en materia d' arees naturals d' especial 
interes, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2418-2423 . 

ROE núm. 8/87, del Orup Parlamentari Socialista, relativa 
a ports esportius i planificació del litoral, OS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2443-2444 i 2448-2449. 

Mocions 
ROE núm. 148/87, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'incompliment de les obligacions del Oovem en 
relació amb les ANEI, OS núm. 84 (18 de febrer), pago 2472-
2475. 
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RGE núm. 161/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ports esportius, DS núm. 87 (11 de mary), pago 2557-
2558 i 2560-256l. 

RGE núm. 181/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2510-2512. 

TUR 1 TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987 , DS núm. 89 (24 de 
mary), pago 2688. 

Preguntes 
RGE núm. 194/87, relativa a la Casa de l'esport d'Eivissa, 

DS núm. 87 (11 de mary), pago 2555-2556. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1906/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa al servei militar, DS núm. 84 (18 
de febrer), pago 2494-2495. 

VERGER 1 POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial,DS núm. 90 (1 

i 2 d'abril), pago 2819-2822, 2827, 2830 i 2836-2842. 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mary), pago 2643. 

Mocions 
RGE núm. 148/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a I'incompliment de les obligacions del Govem en 
relació amb les ANEI, DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2474-
2475. 

RGE núm. 161/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ports esportius, DS núm. 87 (11 de mary), pago 2564-
2558. 

Proposicions 110 de llei 
RGE núm. 1924/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa al cost de la insularitat, DS núm. 
87 (11 de mary), pago 2575. 

RGE núm. 155/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la protecció de voreres i llits de 
torrents amb intervenció deis serveis de nete j a, DS núm. 88 (18 
i 19 de mar9), pago 2607. 

RGE núm. 163/87, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), relativa a la construcció de camps de golf 
a la nostra comunitat, DS núm. 88 (18 i 19 de mar9), pago 
2613. 

VIDAL 1 JUAN, COSME (Grup Parlamentari Popular) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial, DS núm. 90 (1 

i 2 d'abril), pago 2831. 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mary), pago 2671-2672, 2692-2693 i 2748. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1567/86, de mesures de foment del patrimoni 

historie de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 de mary), pago 
2595. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 4/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 84 
(18 de febrer), pago 2482. 

Mocions 
RGE núm. 181/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, DS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2512-2513. 

MEMBRESDELGOVERN 

CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA, JOAN 
SIMARRO 1 MARQUÉS 

Projectes de llei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mar9), pago 2764-2776. 

Interpel'lacions . 
RGE núm. 157/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a industrialització de productes 
agraris, DS núm. 87 (11 de mary), pago 2566-2569. 

Preguntes 
RGE núm. 158/87, relativa a la cam contaminada de pesta 

porcina, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2499. 
RGE núm. 442/87, relativa a la contractació de manescals 

per al sanejament de la tuberculosi i la brucel'losi, DS núm. 88 
(18 i 19 demary), pago 258l. 

RGE núm. 443/87, relativa a la pesca submarina il'legal, 
DS núm. 88 (18 i 19 de mary), pago 2581. 

RGE núm. 444/87, relativa a la potenciació deis serveis 
d'extensió agraria, DS núm. 88 (18 i 19 de mar9), pago 2581-
2582. 

RGE núm. 455/87, relativa a la tala d'alzines, DS núm. 88 
(18 i 19 de mary), pago 2584. 
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CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA, GASPAR 
OLIVERIMUT 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
man;:), pago 2753-2754 i 2808-2812. 

Preguntes 
RGE núm. 1960/86, relativa coHaboració a I'hora de 

realitzar un curs d'instal'ladors electricistes, DS núm. 82 (11 de 
febrer), pago 2418. 

RGE núm. 432/87, relativa a la concessió del servei d'ITV 
de Mallorca a l' empresa ITEMA, DS núm. 88 (18 i 19 de 
marv), pago 2582-2583. 

CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA, CRISTOFOL 
SOLER 1 CLADERA 

Projecte de lJei 
RGE núm. 1555/86, de la Sindicatura de Comptes, DS 

núm. 84 (18 de febrer), pago 2484-2485 i 2488-2490. 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 86 (4 de 
mar~), pago 2530-2533, 2535-2537, 2540-2544 i 2547-2550; 
i DS núm. 89 (24 de marv), pago 2618-2635, 2637-2642, 2654, 
2691,2710-2716; 2718-2722 i 2790. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 141/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política pressupostaria general del Govern de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 88 (18 i 19 
de marv), pago 2597-2598. 

Preguntes 
RGE núm. 434/87, relativa als premis de cobranva a 

recaptadors de tributs, DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 
2583. 

RGE núm. 470/87, relativa al Pla economic regional de les 
IlIes Balears, OS núm. 90 (l i 2 d'abril), pago 2815. 

RGE núm. 471/87, relativa al cost del Pla económic 
regional de les Illes Balears, OS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 
2815. 

Pressupost de la comunitat autónoma de les Illes Balears 
Liquidació deis pressuposts de la comunitat autonoma de 

les IIIes Balears per a l'any 1984, DS·núm. 90 (1 i 2 d'abril), 
pag.2867-2869. 

CONSELLER D'EDUCACIÓ 1 CULTURA, FRANCESC 
GILET 1 GlRART 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les IIIes Balears per al 1987, DS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2646-2654, 2656, 2658-2660, 2662-2669, 2673-
2676,2678,2681,2684,2686-2687, 2690-2692 i 2695-2697. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 173/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la normalització lingüística, DS 
núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2601-2602. 

Preguntes 
RGE núm. 103/87, relativa a I'ajornament de la reforma 

deis estatuts de l'lnstitut d'Estudis Balearics, DS núm. 83 (12 
de febrer), pago 2442. 

RGE núm. 106/87, relativa a l'actuació en materia de 
serveis insulars d'arqueologia, DS núm. 83 (12 de febrer), pago 
2443. 

RGE núm. 121/87, relativa a la subvenció denegada a la 3a 
Trobada d'escoles mallorquines, DS núm. 84 (18 de febrer), 
pag. 2471. 

RGE núm. 170/87, relativa a la previsió respecte de la 
inauguració de I'equipament cultural museístic de CiutadeIla, 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2498-2499. 

RGE núm. 171/87, relativa a la utilització de la llengua 
catalana en I'administració periferica de l'Estat, DS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2499-2500. 

RGE núm. 172/87, relativa a la subvenció per a la 
producció de pel'lícules en lIengua catalana, DS núm. 85 (25 
de febrer), pago 2501-2502. 

RGE núm. 175/87, relativa al Carnet Jove, OS núm. 87 (11 
de mar~), pago 2556. 

RGE núm. 194/87, relativa a la Casa de I'esport d'Eivissa, 
DS núm. 87 (11 de mar~), pago 2555-2556 . 

CONSELLER D'INTERIOR, JAUME LLOMPART I 
SALVA 

Projectes de lIei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les IlIes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
marv), pago 2792-2797 i 2799. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 78/87, al Projectede lleiRGE núm. 1896/86, de 

la funció pública, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2427-2431. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1871/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a sinistres a locals públics tancats, 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2463-2465. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 1139/86, d'ordenació territorial, OS núm. 90 (1 

i 2 d'abril), pago 2816-2817, 2823-2825, 2829, 2832-2835, 
2838 i 2845. 

RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 
auto noma de les IIIes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mar~), pago 2724-2751,2756 i 2758-2763 . 
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Interpel·lacions 
RGE núm. 1615/86, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a incompliments en materia d'arees naturals d'especial 
interes, DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2420-2423. 

RGE núm. 8/87, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a ports esportius i planificació del litoral, DS núm. 83 (12 de 
febrer), pago 2444-2447 i 2449. 

Mocions 
RGE núm. 148/87, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'incompliment de les obligacions del Govem en 
relació amb les ANEI, OS núm. 84 (18 de febrer), pago 2473. 

RGE núm. 161/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ports esportius, DS núm. 87 (11 de mare;), pago 2558-
2562. 

Preguntes 
RGE núm. 135/87, relativa a la tramitació de les denúncies 

sobre deficiencies i fraus en habitatges de protecció oficial, OS 
núm. 84 (18 de febrer), pago 2470. 

RGE núm. 169/87, relativa a la instaHació del retol 
informatiu ubicat a la carretera C-723 de Mercadal a Fomells, 
OS núm. 87 (11 de mare;), pago 2555. 

RGE núm. 454/87, relativa a la cafeteria de la platja de 
S'Amarador, OS núm. 88 (18 i 19 de mare;), pago 2584. 

RGE núm. 489/87, relativa als contractes de compravenda 
deIs habitatges de l' A vinguda de Mexic a Palma, OS núm. 90 
(1 i 2 d'abril), pag.'2814. 

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER I CAPÓ 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mare;), pago 2778-2790. 

Plans del Govern 
Pla director d'ordenació sanitaria, OS núm. 90 (1 i 2 

d'abril), pago 2847-2849 i 2859-2863. 

Preguntes 
RGE núm. 122/87, relativa a les associacions de jutges i 

fiscals progressistes, OS núm. 84 (18 de febrer), pago 247l. 
RGE núm. 159/87, relativa a la importació de panxeta de 

porc, DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2500-250 l. 
RGE núm. 195/87, relativa al conveni entre la Conselleria 

de Sanitat i l'Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en el 
Treball, DS núm. 88 (18 i 19 de mare;), pago 2579. 

RGE núm. 424/87, relativa a les sancions imposades a 
l'empresa Eurochef, DS núm. 88 (18 i 19 de mare;), pago 2579-
2580. 

RGE núm. 425/87, relativa a la intoxicació de malalts a la 
residencia de Son Dureta, OS núm. 88 (18 i 19 de mare;), pag, 
2580, 

CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS, 
FRANCESC FONT I QUETGLAS 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mare;), pago 2800-2807. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA I 
CLADERA 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mare;), pago 2699-2700, 2703 i 2705-2708. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 163/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la construcció de camps de golf 
a la nostra comunitat, OS núm. 88 (18 i 19 de mare;), pag, 2611 
i2613. 

CONSELLER SENSE CARTERA, ANTONI MARÍ 1 
CALBET 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 100/87, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1987, OS núm. 89 (24 de 
mare;), pago 2790. 

VICEPRESIDENT, JOAN HUGUET 1 ROTGER 

Interpel·lacions 
RGE núm. 4/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, OS núm. 84 
(18 de febrer), pag, 2478-2480 i 2483-2484. 

Mocions 
RGE núm. 181/87, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a consells insulars, OS núm. 85 
(25 de febrer), pago 2504-2508. 

Preguntes 
RGE núm. 124/87, relativa a les irregularitats produYdes a 

l'Escola de Turisme, DS núm. 87 (11 de marc;), pago 2554-
2555. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1922/86, del Grup Parlamentari Esquerra 

Nacionalista (PSM), relativa a la instal·lació de semMors a 
Ciutadella, OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2527. 



I ' , 

162 DlAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1987 

TEMÁTIC 

- A-

Acció social (vegeu Llei d'- ) 

Administració pe rife rica de l' Estat (vegeu Llengua catalana 
a 1'-) 

Adults (vegeu Alfabetització d'-) 

Albufera des Comte, S' 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2449. 

Alfabetització d'adults 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2514. 

Alzines (vegeu Tala d'-) 

Amarador, S' (vegeu Cafeteria de la platja de-) 

ANEI (vegeu Área natural d'especial interes) 

Area natural d'especial interes (ANEI) 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2418. 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2449. 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2472. 

Arqueologia (vegeu Serveis insulars d'-) 

Associacions de jutges i fiscals progressistes 
DS núm. 84 (18 de febrer), pag: 2471. 

Avinguda de Mexic de Palma (vegeu Habitatges de 1'-) 

-B-

Brucel'losi 
DS núm. 88 (18 i 19 de mart¡:), pago 2580. 

-c-

Cafeteria de la platja de S' Amarador 
DS núm. 88 (18 i 19 de mar¡¡:), pago 2584. 

Camps de golf (vegeu Construcció de-) 

Carn contaminada de pesta porcina 
DS núm, 85 (25 de febrer), pago 2499. 

Carnet Jove 
DS núm. 87 (11 de marr;), pago 2556. 

Can'etera C-723 (vegeu Retol informatiu a la-) 

Casa de l'esport d'Eivissa 
DS núm. 87 (11 de mart¡:), pago 2555. 

Ciutadella (vegeu Inauguració de I'equipament cultural 
museístic de - i Semafors a-) 

Cobran~a (vegeu Premis de-) 

Compravenda (vegeu Contractes de-) 

Concessió de la ITV a ITEMA 
DS núm. 88 (18 i 19 de mart¡:), pago 2582. 

Coneixement de la Ilengua catalana 
DS núm. 87 (11 de mart¡:), pago 2570. 

Consells insulars 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2475. 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2502. 

Construcció de camps de golf 
DS núm. 88 (18 i 19 de mart¡:), pago 2607 . 

Contractació de manescals 
DS núm. 88 (18 i 19 de mart¡:), pago 2580. 

Contractes de compravenda 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2814. 

Conveni entre la CAIB i !'Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el Treball 

DS núm. 88 (18 i 19 de mar¡¡:), pago 2578. 

Cost de la insularitat 
DS núm. 87 (1 1 de mar¡¡:), pago 2573. 

Curs d'instal-lador electricista 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2418. 

-D-

Deficiencies (vegeu Denúncies de- i fraus en habitatges de 
protecció oficial) 

Denúncies de deficiencies i fraus en habitatges de protecció 
oficial 

DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2470. 'o 

-E-

Eleccions al Parlament 
DS núm. 88 (18 i 19 de mar¡¡:), pago 2589, 

Equipament cultural museístic de Ciutadella (vegeu 
Inauguració de 1'-) 

Escola de Turisme 
DS núm . 87 (1 1 de mar¡¡:) , pago 2554. 
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Esport (vegeu Casa de 1'- d'Eivissa) 

Estatuts de I'Institut d'Estudis Balearics 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2442. 

Eurochef (vegeu Sancions a-) 

-F-

Fiscals progressistes (vegeu Associacions de jutges i-) 

Fraus (vegeu Denúncies de deficiencies i -en habitatges de 
protecció oficial) 

Funció pública 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2424. 

- H-

Habitatges 
de I'avinguda de Mexic de Palma 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2814. 
de protecció oficial (vegeu Denúncies de deficiencies i 
fraus en-) 

- 1 -

Importació de panxeta de porc 
OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2500. 

Inauguració de I'equipament cultural museístic de 
Ciutadella 

OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2498. 

Industrialització de productes agraris 
OS núm. 87 (11 de marv), pago 2564. 
OS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2584. 

InstaHador electricista (vegeu Curs d'-) 

Institut d'Estudis Balearics (vegeu Estatuts de 1'-) 

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (vegeu 
Conveni entre la CAIB i 1'-) 

Insularitat (vegeu Cost de la -) 

Intoxicació de malalts a Son Dureta 
OS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2580. 

ITEMA (vegeu Concessió de la ITV a-) 

ITV (vegeu Concessió de la - a ITEMA) 

-J-

Jutges i fiscals progressistes (vegeu Associacions de-) 

-L-

Litoral (vegeu Planificació del-) 

L1ei 
d'acció social 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2423. 
de taxes 
DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2589. 

L1engua catalana (vegeu Coneixement de la 
Normalització lingüística i PeHícules en-) 

a I'administració periferica de I'Estat 
DS núm. 85 (25 de febrer), pago 2499. 

Locals públics (vegeu Sinistres a - tancats) 

-M-

Malalts (vegeu Intoxicació de - a Son Dureta) 

Manescals (vegeu Contractació de-) 

Mola, la 
OS núm. 83 (12 de febrer), pago 2449. 

- N-

N ormalització lingüística 
OS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2599. 

- 0-

Ordenació 
sanitaria (vegeu també Pla d'-) 
OS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2847. 
territorial 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2815. 

-p-

Panxeta de porc (vegeu Importació de-) 

Patrimoni historie 
OS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2592. 

Pel-lícules en lIengua catalana 
OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2501. 
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Pesca submarina iHegal 
DS núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2581. 

Pesta porcina (vegeu Carn contaminada de-) 

Pla 
economic regional de les IlIes Balears 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2815. 
d'ordenació sanitaria 
DS núm. 82 (11 de febrer), pago 2434. 

Planificació del litoral 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2443 . 

Política pressupostilria general 
DS núm. 88 (18 i 19 de mar~), pago 2596. 

Ports esportius 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2443. 
DS núm. 87 (11 de mar~), pago 2557. 

Premis de cobrant;a 
DS núm. 88 (18 i 19 de mare,;), pago 2583. 

Pressuposts 
generals (vegeu també Política pressupostaria general) 

per al 1984 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2864. 
per al 1987 
DS núm. 86 (4 de mar~), pago 2530. 
DS núm. 89 (24 de marv), pago 2618. 

del Parlament de les Illes Balears per al 1986 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2869. 

Productes agraris (vegeu IndustriaJització de-) 

Protecció de voreres i Ilits de torrents 
DS núm. 88 (18 i 19 de mare,;), pago 2605. 

Publicacions del Govern 
OS núm. 88 (18 i 19 de marc,;), pago 2604. 

- R-

Recaptadors de tributs 
OS núm. 88 (18 ~.19 de mare,;), pago 2583. 

Retol informatiu a la carretera C-723 
DS núm. 87 (11 de marc,;), pago 2555. 

-s-

Sancions a Eurochef 
DS núm. 88 (18 i 19 de marc,;), pago 2579. 

Semltfors a Ciutadella 
OS núm. 85 (25 de febrer), pago 2524. 

Servei militar 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2494. 

Serveis 
d' extensió agraria 
DS núm. 88 (18 i 19 de mare,;), pago 2581. 
insulars d'arqueologia 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2443. 

Sindicatura de Comptes 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2484. 
DS núm. 90 (1 i 2 d'abril), pago 2846. 

Sinistres a locals públics tancats 
DS núm. 83 (12 de febrer), pago 2457. 

Son Dureta (vegeu Intoxicació de malalts a-) 

Subvenció a la 3a Trobada d'escoles mallorquines 
DS núm. 84 (18 de febrer), pago 2470. 

-T-

Tala d'alzines 
DS núm. 88 (18 i 19 de marv), pago 2584. 

Taxes (vegeu LIei de-) 

Torrents (vegeu Protecció de voreres i llits de-) 

Tributs (vegeu Recaptadors de-) 

Trobada d'escoles mallorquines, 3a (vegeu Subvenció a 
-) . 

Tuberculosi 
DS núm. 88 (18 i 19 de mare,;), pago 2580. 

- U-

Universitat de les IlIes Balears 
DS núm. 88 (18 i 19 de mare,;), pago 2590. 


