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ADROVER I OBRADOR, COSME (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Org¡'mica de 

transferencia de competencies en materia de protecció ¡tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

37 

64 

InterpeHacions 
RGE núm. 153/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'organització de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca en relació amb el traspas de 
competencies als consells insulars, DS núm. 19 (6 d'abril), 
pag.713 . 

RGE núm. 506/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de I'ocupació en el sector 
agrícola, OS núm. 24 (27 d'abril), pago 912-913. 

Mocions 
RGE núm. 914/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a foment de l'ocupació en el sector agrícola, OS núm. 
28 (11 de maig), pago 1030. 
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ALBERTÍ 1 PICORNELL, JERONI (Grup Parlamentari 
Unió Mallorquina) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

Proposicíons de llei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'ar,ópelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246. 

ALEÑAR 1 PUJADAS, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari CDS) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1428/87, de coordinació de Policies Locals, DS 

núm. 38 (26 d'octubre), pago 1365. 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Orgill1ica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

Proposicions de lIei 
RGEnúm .572/88,del nse ll ln ul arde Menorca, relativa 

a dedaració de ¡'area que compren la zonad' Atalis., Barrancde 
la Val! Es Bec i platges de on Bou als term S 'municipals 
d 'Es Mercadal i Alaior, com a ANET, OS núm, 38 (26 
d'octubre), pago 1371-1372. 

I nterpel'lacions 
RGE núm. 596/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la problematica de la droga, OS núm. 26 (4 de maig), 
pag.972-973. 

Mocions 
RGE núm. 976/88, relativa a problematica de la droga, OS 

núm. 31 (19 de maig), pago 1154. 
RGE núm. 1242/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, OS núm. 33 (1 de juny), pago 1204. 

Preguntes 
RGE núm. 1719/88, relal iva a adulleració de benzina a 

Ba lears, D núm. 36 (13 d 'octubre), pago 1284. 
ROE núm. 1720/88, relativa a l laboratod de conlrol d 

radioacrivitat ambiental DS núm . 37 ( 19 d 'octubre), pago 
'1309. 

RGE núm. 1782/88, relativa a cobrament de desplac;aments 
per part de manescals, DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1313-
1314. 

RGE núm. 1818/88, relativa a funcions i normativa de les 
unitats sanitaries local s, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1351-
1352. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d'ordenació 

d'establiments hotelers i allotjaments turístics, OS núm. 33 (1 
dejuny),pag.1214. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 
comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1989, OS núm. 
45 (1 de desembre), pago 1631-1632; OS núm. 47 (27, 28 i 29 
dedesembre),pag.1688-1710, 1715-1717, 1729-1730, 1756-
1759,1768,1802,1819-1821,1824-1825,1835,1838,1851-
1852, 1854-1855 i~ 1858. 

Proposicions de I1ei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1535/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 1040/88, de regim i regulació 
d ' entitats autonomes, empreses públiques i vinculades de la 
comunitat autonoma de les llles Balears, OS núm. 36 (13 
d'octubre), pago 1288-1290, 1292 i 1294-1295. 

RGE núm. 2176/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears per al 1989, OS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1645-1647 i 1650-1652. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1583-1584, 1586 
i 1588. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13,14 i 15 d'abril), pago 816-817 i 828. 

Reforma de I'Estatut d' Autonomia de les IIIes Balears 
Conclusions de la Ponencia Especial, OS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1431-1434, 1439-1440, 1446-1447 i1449. 

Comunicacions del Govern 
Sobre financ;ament de la comunitat autonoma de les IIIes 

Balears, OS núm. 30 (18 de maig), pago 1095-1100, 1106-
1108,1113,1117,1119-1120,1122-1124, 1126-1129i 1133-
1135. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 157/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

RGE núm. 167/88, del Grup Parlmaentari CDS, RGE núm. 
168/88, del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 170/88, del 
Grup Parlamentari AP-PL i RGE núm. 172/88, del Grup 
Parlamentari Socialista, a I' avantprojecte del Túnel de Sóller, 
DS núm. 19 (6 d'abril), pago 723. 
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RGE núm. 658/88, del Grup Parlamentari Socialista, RGE 
núm . 694/88, de l Grup Parlamentari UM, RG . núm. 701/88, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM i RGE núm. 702/88, del 
Grup parlamentad AP-PL, al projecte de lTat¡:at de I' au lovia 
central Marral'xí-Inca, OS núm. 24 (27 d abril), pago 923. 

Mocions 
RGE núm. 1243/88, del Grup ParIamentari Socialista, 

relativa a política de taxes, DS núm. 33 (1 de juny), pago 1206-

1209 i 1211-1212. 

Preguntes 
RGE núm. 747/88, relativa a I'ampliació del capital 

d'lfebal, DS núm. 24 (27 d'abril), pago 899. 
RGE núm. 1928/88, relativa a detenninades declaracions 

del viccpresident del Govem Sr. Huguet, DS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1417. 

Proposieions no de llei 
RGE núm. 1295/87, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa al fman~ament públic deIs sindicats de treballadors i de 
la Petita i Mitjana Empresa a les llIes Balears, OS núm. 19(6 
d'abril), pago 725-726. 

RGE núm. 179/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a naus de guerra que fondegen en aigües de les Illes 
Balears, DS núm. 23 (21 d'abril) , pago 893. 

RGE núm. 180/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a elaboració d'un pla d'emergéncia nuclear per a les 
llles Balears, OS núm. 23 (2i d'abril), pago 893. 

RGE núm. 725/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a estat d'ocupació laboral i lIuita contra ['atur a les .. 
llles Balears, OS núm. 27 (5 de maig), pago 1006-1007 i 1010. 

RGE núm. 762/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Llei de Fons de Compensació lnterterritorial, DS 
núm. 29 (12 de maig), pago 1059-1061. 

RGE núm. 1744/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a aplicació de gravamen redult de l'IV A 
sobre hotels de 4 estrelles classificats com a turístics, DS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1399-1401 i 1403-1404. 

RGE núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a gravamens sobre noves obres a zones turístiques, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1493-1495. 

Comissions no permanents d'investigaeió 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del Conseller Sr. Cladera en la tramitació deis expedients de la 
Conselleria de Turisme, DS Il~m 18 (24 de febrer), pago 684-
685. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb l'esmena transaccional deIs Grups 

Parlamentaris AP-PL, Unió Mallorquina i CDS a la Proposició 
de lIei RGE núm. 739/87, OS núm. 17 (28 de gener), pago 663. 

En relació amb la Pregunta RGE núm. 745/88, relativa a la 
implantació de l' oferta televisiva en castella a les lIles Balears, 
OS núm . 24 (27 d'abril), pago 900. 

BONET 1 RIBAS, NEUS (Grup Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carree 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 899. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competéncies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm . 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l' arxipélag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Pare Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

CAÑELLAS [FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari AP
PL) 

Projeetes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competéncies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

CAPÓ [GALMÉS, MIQUEL (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projeetes de lIei 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d'ordenació 

d'establiments hotelers i allotjaments turístics, DS núm. 33 (1 
de juny), pago 1214. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 
transferéncia de competencies en matéria de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

RGE núm. 1942/8 8, de pressuposts general s de la 
comunitat autonoma de les llIes Balears per al 1989, OS núm. 
45 (1 de desembre), pago 1632-1633; DS núm. 47 (27, 28 i 29 
dedesembre), pag.1709-1710, 1714, 1716, 1731, 1745-1747, 
1750-1751,1754,1756,1767-1768,1770,1776-1777,1785, 
1787-1788,1803,1831-1832 i 1857. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 739/87, dei s Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d'Arta, com a ANEI, 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 665-666. 

RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la declaració de l' arxipélag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

RGE núm. 49/88, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, UM i 
COS, relativa a declaració de Sa Canova d'Arta com a area 
natural d 'cspec ial interes, OS núm. 18 (24 de fcbrer) , pago 687; 
OS núm. 34 (21 de setembre), pago 1232-1233. 
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Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2173/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 

Projecte de !lei de pressuposts general s de la comunitat 
auto noma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1642-1644. 

RGE núm. 2176/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de !leí de pressuposts general s de la comunitat 
auto noma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1650-1652. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 972/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de taxes, DS núm. 32 (25 de 
maig), pago 1178. 

Mocions 
RGE núm. 1243/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de taxes, DS núm. 33 (l de juny), pago 121 \. 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 774/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a oferta turística a les Illes Balears, DS núm. 29 (12 de 
maig), pago 1051-1053. 

CARBONERO MALBERTI, JAUME (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de \lei 
RGE núm. 783/87, de camps de golf, DS núm. 42 (9 de 

novembre), pago 1498, 1505-1506 i 1508. 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d 'ordenació 

d'establiments hotelers i allotjaments turístics, DS núm. 33 (1 
dejuny), pago 1213. 

RGE núm. 1707/88 , de Proposició de L1ei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1464. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1791 - 1793, 1795, 1797-
1799, 1805-1808 i 1811-1812. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipe!ag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Parc Nacional MaritimoterrestTe, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

RGE núm. 49/88, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, UM i 
CDS, relativa a declaració de Sa Canova d' Arta com a area 
natural d'especial interes, DS núm. 18 (24 de febrer), pago 688-
689; DS núm. 34 (21 de setembre), pago 1234-1235. 

RGE núm. 572/88, dei Consell Insular de Menorca, relativa 
a declaració de l 'area que compren la zona d' Atalis, Barranc de 
la Val!, Es Bec i platges de Son Bou als termes municipals 
d'Es Mercadal i Alaior, com a ANEl, DS núm. 38 (26 
d'octubre), pago 1372. 

RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a zona costera com presa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com ANEl, OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1302. 

Pro postes de resolució 
ROE núm. 157/88, del Grup J'arlamentari P M-EEM, R E 

núm. 167/88, del G11lp Parlamelltari CDS, RGE núm. 168/88, 
de1 Grup Parlamen(ari UM, RG E núm. 170/88, del rup 
Parlamentari AP-PL i RGE núm. 172/88, del Grup 
Parlamentari Socialista, a l'avantprojecte del Túnel de 611er 
DS núm. 19 (6 d'abri l), pago 719-721. 

R E núm. 658/88, del rup Parlamenlari So ialista, RG E 
núm. 694/88, del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 70 1/88, 
del Grup Parlamentari P M-EEM i R - núm. 702188, del 
Grup parlamentari AP-PL, al projecte de o·ayat de I autovia 
centTal Marratxí-Inca, OS núm. 24 (27 d 'abril), pago 919 i 923-
925. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
DS núm. 21 (1~, 14 i 15 d'abril), pago 807-808, 818-819, 

821-822 i 825-826. 

Interpcl·lacions 
RG E núm. 1646/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a actuació del Govern en materia d ' Arees Naturals 
d'Especial Interes, DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1358-
1359. 

Mocions 
RGE núm. 1935/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a actuació del Govem ell materia d'ANEls , DS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1384-1385 . 

Preguntes 
RG núm . 528/88, re lativa al Pla genera l d'ordenació de 

Felanilx., DS núm. 19 (6 d abril) pag. 698. 
r" . núm. 748/88, re lativa a le bres de La Misericordia, 

DS núm. 24 (27 d 'abril), pago 901-902. 
RG . num . L232/88 relativa al caos circulatori de la Platja 

de Palma, D núm. J3 J dejuny), pago 1194 . 

Proposiciolls no de lIei 
ROE núm. 154/88, del rup Parlal11enlari ocialista, 

relativa a Pla director sectorial d 'cquipaments comercia ls, OS 
núm. 24 (27 d 'abril), pago 914-915, 918. ontro l del 
complim lit, D núm. 44 (30 de 11 embre), pago 1600-1602. 

RG E núm. 450/88, del Grup Parlamental'Í CD , relativa a 
dclimilació de les rones maritimotc,rre tres, D núm. 23 (2 1 
d abril), pago 886. 

RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Oirectrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 40 (9 de 
nóvembre), pago 1420. 

Compliment de proposicions 110 de lIei 
De la RGE núm. 154/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director sectorial d'equipaments comercials, DS 
núm. 44 (30 de novembre), pago 1600-1602. 
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CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Crup Parlamentari 

Socialista) 

P rojectes de \lei 
RGE núm. 1707/88, de Proposici6 de Llei Organica de 

tlallsfen!l1cia de competencies en materia de protecci6 i tutela 
de menors, DS núm. 4 1 (16 de novcmbre), pago 1464. 

RG ·· núm. 1942/88, de pressuposts genera ls de la 
comunitat autónoma de les fIles Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1806. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup ParIamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

RGE núm. 1209/87, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a declaració del Barranc d' Algendar com a area natural 
d'especial interes, DS núm. 17 (28 de gener), pago 655-657 i 
661-662; OS núm. 25 (28 d'abril), pago 952-955. 

COLL J AI'LÉS, LLUís (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de Ilci 
RGE núm. 1707/8 8, de Proposició de Llei Org:'lllica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (IG de novembre), pago 1464. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i áigÜes 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 508/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'ensenyament musical a les Illes Balears, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1003. 

Mocions 
RGE núm. 975/88, del Grup ParIamentari Socialista, 

relativa a política d'ensenyament musical , DS núm. 31 (19 de 
maig),pag.1160-1161. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 28/88, del Grup ParIamentari PSM-EEM, 

relativa al Projecte de llei de planta i demarcació Judicial , OS 
núm. 23 (21 d'abril), pago 888 i 890. 

RGE núm. 593/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 
a creació d'un nou registre mercantil de les Illes Balears OS 
núm. 25 (28 d'abril), pago 939-942. ' 

COSTA 1 COSTA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1464. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 
47(27,28i29dedesembre),pag.1802, 1804i 1808-1809. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la dec!aració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autónoma de les IIles Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1559-1560. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
DS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abril), pago 812-8l3 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 972/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de taxes, DS núm. 32 (25 de 
maig), pago 1176-1179. 

Preguntes 
RGE núm. 530/88, relativa al curs de diplomats en Sanitat, 

OS núm. 19 (6 d'abril), pago 699-700. 
RGE núm. 954/88, relativa al Centre insular de Salut 

d'Eivissa i Forrnentera, OS núm. 28 (1 1 de maig), pago 1018. 
RGE núm. 96l188, relativa al tancament d'establiments 

turístics il ' legals, OS núm. 29 (12 de maig), pago 1046. 
RGE núm. 1166/88, relativa a construcció d'apartaments al 

pOlt esportiu de Santa Eulalia, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1169-1170. 

RGE núm. 1168/88, relativa al port de Sant Antoni, OS 
núm. 32 (25 de maig), pago 1170. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 774/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a oferta turística a les riles Balears, OS núm. 29 (12 de 
maig), pago 1048-1050 i 1052-1054. 

FEBRER 1 GENER, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1464. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les l!les Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27,28 i 29 de desembre), pago 1723-1724, 1751 , 1754, 
1807 i 1846. 
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Proposicions de Uei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

RGE núm. 1028/87, del Consell Insular de Menorca, 
relativa a declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud 
del terme municipal de Ciutadella, compresa entre s' Arenal de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a area natural d'especial 
interes, DS núm. 17 (28 de gener), pago 651-654. 

RGE núm. 572/88, del Consell Insular de Menorca, relativa 
a declaració de I'areaque compren la zonad'Atalis, Barranc de 
la Val!, Es Bec i platges de Son Bou als termes municipals 
d'Es Mercadal i Alaior, com a ANEI, DS núm. 27 (5 de maig), 
pago 1012-1015. 

GILET I GlRART, FRANCEC (Grup Parlamentari AP
PL) 

Projectes de !lei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competeneies en materia de proteceió i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de !lei 
RGE núm. 965 /87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaraeió de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Pare Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246. 

GODINO 1 BUSQUETS, GABRIEL (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Projectes de \lei 
RGE núm. 1707/88, de Proposieió de Llei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

Proposicions de \lei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la de laració de l 'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre) pago 1246. 

GÓMEZ 1 ARBONA, ANTONI (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de !Iei 
R . núm. 1707/88, de 1 roposició de L1ei Organ ica de 

transferencia de competencies en materia de protec i6 i tutela 
de menors, D núm. 41 (1 de novembre), pago 1464. 

RE núm . 1942/88, de pressup sts generals d la 
comu.nitat aut6noma de les lile Balears per a l 198 D núm. 
47 (27,28 i 29 ti desembre), pago 1827-1832 i 1835- 1837. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la dec laraci6 de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial S adjacenls, Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre) pago 1245. 

Mocions 
RGE núm. 976/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a problematica de la droga, DS núm. 31 (19 de maig), 
pago 1153-1154. 

Preguntes 
RGE núm. 1012/88, relativa als drets deis objectors de 

consciencia, DS núm. 31 (19 de maig), pago 1139-1140. 
RGE núm. 1167/88, relativa a revisions als manipuladors 

d'aliments, DS húm. 32 (25 de maig), pago 1169. 
RGE núm. 1234/88, relativa al Banc de Sang autonómic, 

DS núm. 33 (l dejuny), pago 1196. 
RGE núm. 1669/88, relativa a la coordinació entre la 

Conselleria de Sanitat, els aj untaments i els consells insulars en 
materia de Sanitat i Seguretat Social, DS núm. 36 (13 
d'octubre), pago 1282. 

RGE núm. 1691188, relativa a subvencions a festes 
populars, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1288. 

RGE núm. 1920/88, relativa a obres en el Centre de Salut 
de Maó, DS núm. 40 (9 de novembre), pago 1414-1415. 

RGE núm. 1923/88, relativa alPla quadriennal establert per 
la L1ei d'acció social, DS núm. 40 (9 de novembre), pago 1415. 

GONZÁLEZ 1 ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup 
Parlamentari AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88 de Proposici6 de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de prorecció i IlItela 
d menors, DS núm. 41 16 de novembre), pago 1464. 

RG E núm . 1942/88, de pressuposlS gcnera ls de la 
cOlllunitat autónoma de les 11Ies 13alears per al 1989, D núm. 
47 (27, 28 i 29 de dcsembre), pago 1694 1797, 1806, 1810-
181 2 i 1819. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d octubre), pago 1243 i 1245. 

RGE núm. 733/88, relativa a declaració de S'Estany d'Es 
Peix de Formentera com ANEl, DS núm. 28 (11 de maig), pago 
1036. 

RGE núm. 1173/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a regulació de la iniciativa legislativa popular, DS 
núm. 39 (3 de novembre), pago 1407-1409. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1194/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 

Projecte de Ilei de Proposició de Llei Organica de transferencia 



DIARI OE SESSIONS OEL PLE / Índex any 1988/Fascicle 2 43 

= 
de competencies en materia de regim d'aigües i aprofitaments 
hidniulics, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1186. 

Debat sobre l'orientació política general del Govero de la 
Comunitat autonoma de les IIIes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1533-1536, 1553-
1554,1560,1569-1570,1580-1581,1584-1585 i 1588. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13,14 i 15 d'abril), pago 779-782, 808,813, 

824-829 i 835. 

Reforma de I'Estatut d' Autonomia de les lIIes Balears 
Conclusions de la Ponencia Especial, OS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1438-1439, 1445-1446 i 1449. 

Comunicacions del Govern 
Sobre unanyamcnt de la cOl1lunitat autónoma de les Illes 

Balcars, OS núm. 30 (l8 de maig), pago 1100-1102, 1110, 
1113,1117-1118,1121-1122,1124-1125 i 1127-1129. 

Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, 
OS núm. 35 (6 d'octubre) , pago 1257-1258 i 1266-1267. 

Pro postes de rcsolució 
RGEnúm. 157/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, RGE 

núm. 167/88, del Grup Parlamentari COS, RGE núm. 168/88, 
del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 170/88, del Grup 
Parlamentari AP-PL i RGE núm. 172/88, del Grup 
Parlamentari Socialista, a l'avantprojecte del Túnel de Sóller, 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 717-719 i 723. 

RGE núm. 658/88, del Grup Parlamentari Socialista, RGE 
núm. 694/88, del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 701 /88, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM i RGE núm. 702/88, del 
Grup parlamentari AP-PL, al projecte de trayat de l'autovia 
central Marratxí-Inca, OS núm. 24 (27 d'abril), pago 927. 

RGE núm. 702/88, del Grup Parlamentari AP-PL, al 
projecte de trayat de I'autovia central Marratxí-lnca, OS núm. 
24 (27 d'abril), pago 929-932 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 76/88, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a projecte de promoure una refonna constitucional per tal de 
restringir el dret deIs espanyols d'elegir lIiurament les IIIes 
Balears eom a Uoe de feina i residencia, OS núm. 18 (24 de 
febrer), pago 677-678. 

Mocions 

RGE núm. 1935/88, del Grup Parlamentari .PSM-EEM, 
relativa a aetuació del Govem en materia d' ANET, OS núm. 39 
(3 de novembre), pago 1385-1386. 

Proposicions no de \lei 

RGE núm. 450/88, del Grup Parlamentari COSo relativa a 
delimitació de les zones maritimoterrestres, OS n6m. 23 (21 
d'abril), pago 886-887. 

RGE núm. 520/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a creació d'una xarxa d'escoles de natura de les Illes 
Balears, OS núm. 25 (28 d'abril), pago 939. 

RGE núm. 973/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Escola de Puericultura de les Illes Balears, OS núm. 
38 (26 d'octubre), pago 1360. 

RGE núm. 999/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a catalogació del patrirnoni moble deIs museus de les 
Illes Balears, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1361. 

RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Oirectrius d'Ordenació Territorial, OS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1420-1421. 

RGE núm. 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mediterrani contra la contaminació, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1486. 

RGE núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a gravamens sobre noves obres a zones turístiques, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1494. 

RGE núm. 1971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la L1ei de costes, OS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1675-1677. 

Comissions 110 permanents d'investigació 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del Conseller Sr. Cladera en la tramitació deIs expedients de la 
Conselleria de Turisme, OS núm. 18 (24 de febrer), pago 685-
686. 

GUASCH I GUASCH, PERE (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1464. 

GUlLLEM 1 RIPOLL, PAULA (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1464. 

Preguntes 
RGE núm. 1014/88, relativa a la reducció de places al 

eampament del londal a Eivissa. OS núm. 31 (19 de maig), 
pago 1140. 
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HUGUET 1 ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de \leí 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l' arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adja enlS, Par Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d' octubrc , pago 1246. 

RGE núm. 1209/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a decIaració del Barranc d' Algendar com a area natural 
d'especial interes, DS núm. 17 (28 de gener), pago 659-661; 
DS núm. 25 (28 d'abril), 948-950 i 953-954. 

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari AP
PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1464. 

Proposicions de lIei 
RGE nLml . 965/87 del Grup Parlamemari PSM-EEM, 

relativa a la oeclaraeió de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents, Pare Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'oclubre) , pago 1245. 

RGE núm. 538/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Síndic de Greuges, DS núm. 25 (28 d'abril) , pago 
946-947. 

Esmencs a la totalitat 
RúE núm. 853/88, del Grup Parl.amentari Socialista, 1 RGE 

núm. 907/88, del Grup Parlamenlari P M-EEM, al Projecte de 
ll ei de patrimoni de la eOlllunitat autonoma de les IlIes Balears, 
D núm. 29 (12 de maig), pago 1072-1073. 

Interpel·lacíons 
RGE núm. 6/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 

a política comunicativa i de mitjans de comunicació del 
Govem de la comunitat autónoma de les IIles Balears, DS núm. 
23 (21 d'abril), pago 883. 

RGE núm. 285/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm. 20 (7 
d'abril), pago 744. 

RGE núm. 472/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de convenis en relació amb la protecció del 
patrimoni cultural de l' Església Católica a les IIIes, DS núm. 
23 (21 d'abril), pago 878 . 

RGE núm. 507/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política de museus, DS núm. 26 (4 de maig), pago 
980-981. 

Mocions 
RGE núm. 612/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arxius i biblioteques, DS núm. 22 (20 
d'abril), pago 859-861. 

RGE núm. 780/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció del patrimoni cultural de l'església 
católica a les Illes Balears, DS núm. 26 (4 de maig), pago 967. 

RGE núm. 971/88, relativa a política de museus, DS núm. 
31 (19 de maig), pag. 1149-1150. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1468/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al poble saharia, DS núm. 20 (7 d'abril), pago 748-749. 
RGE núm. 520/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a creació d'una xarxa d'escoles de natura de les Illes 
Balears, DS núm. 25 (28 d'abril), pago 938. 

RGE núm. 658/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al desenvolupament de I'estat de les autonomies, DS 
núm. 26 (4 de maig), pago 985-987. 

RGE núm. 1155/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a professorat j als centres escolars de les 
Illes Balears, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1298-1299. 

RGE núm. 1303/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la declaració de les murades de Palma i els seus 
fossats com a bé d'interes cultural de la c!asse monument, DS 
núm. 34 (21 de setembre), pago 1228-1229. 

JUAN 1 MARÍ, lLDEFONS (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), p'ag. 1464. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1723. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-E -M, 

relativa a la dec!aració de l'arxipelag de abrera i aigi.les 
territorials adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, O 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

Preguntes 
RGE núm. 648/88, relativa als Jocs Escolars 87-88, DS 

núm. 22 (20 d'abril), pago 840-841. 
RGE núm. 1165/88, relativa a obres de millora i reforma en 

el campament de Cala Jondal a Eivissa, DS núm. 32 (25 de 
m(li~), pago 1168. 
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LÓPEZ 1 CASASNOV AS, JOAN FRANCESC (Grup 

Parlamentari PSM-EEM) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1458-1459, 

1463 i 1465. 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Ba1ears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1721, 1723-1727, 1730, 
1733-1734,1737-1738 i 1824. 

Proposícions de !leí 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents, Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d 'octubre), pago 1245. 

RGE núm. 1028/87, del Consell Insular de Menorca, 
relativa a declaració de la zona \ttora1 i boscosa de la costa sud 
del terme municipal de Ciutadella, compresa entre s'Arenal de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a area natural d'especial 
¡nteres, OS núm. 17 (28 de gener), pago 650-651 ; OS núm . 20 
(7 d'abril) , pago 751-752,754 i 757-758. 

RGE núm. 1209/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració del Barranc d' Algendar com a are a natural 
d'especial interes, OS núm. 17 (28 de gener), pago 658-659; 
OS núm. 25 (:28 d'abril) , 950-951._ 

RGE núm. 572/88, del CorÍsell Insular de Menorca, relativa 
a declaració de l'area que compren la zona d' Atalis, Barranc de 
la Vall, Es Bec i platges de Son Bou als termes municipals 

. d'Es Mercadal i Alaior, com a ANEI, DS núm. 27 (5 de maig), 
pago 1012; OS núm. 38 (26 d 'octubre), pago 1370-1371. 

RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a zona costera compresa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com ANEI, OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 
1300-1301 i 1303. 

RGE núm. 1173/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a regulació de la iniciativa legislativa popular, OS 
núm. 39 (3 de novembre), pago 1406. 

Esmenes a la t01alitat 
RGE núm. 1194/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 

Projecte de L1ei de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de regim d'aigües i 
aprofitaments hidraulics, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1180-
1182 i 1187. 

Debat sobre I'orientació política general del GoverÍ1 de la 
comunitat autónoma de les lIIes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1520-1524, 1542-
1543,1554-1555,1557,1561,1568 i 1579. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abril), pago 823. 

Reforma de I'Estatut d' Autonomía de les lIIes Balears 
Conclusions de la Ponencia Especial, DS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1435-1436. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 6/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 

a política comunicativa i de mitjans de comunicació del 
Govem de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 
23 (21 d'abril), pago 880-881 i 883-884. 

RGE núm. 76/88, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a projecte de promoure una reforma constitucional per tal de 
restringir el dret deIs espanyols d'elegir lIiurament les IlIes 
Balears com a lloc de feina i residencia, OS núm. 18 (24 de 
febrer), pago 674-675. 

RGE núm. 285/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arxius i biblioteques, DS núm. 20 (7 
d'abril), pago 743-744. 

l 

RGE núm. 507/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política de museus, OS núm. 26 (4 de maig), pago 
979-980. 

RGE núm. 508/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'ensenyarnent musical a les lIles Balears, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1002. 

Mocions 
RGE núm. 612/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm. 22 (20 
d'abril) , pago 858. 

RGE núm. 775/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunicació, 
DS núm. 27 (5 de maig), pago 990-991 i 997 . 

RGE núm. 780/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció del patrimoni cultural de l'església 
catolica a les riles Balears, OS núm. 26 (4 de maig), pago 965. 

RGE núm. 971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de museus, OS núm. 31 (19 de maig), pago 
1148. 

RGE núm. 975/88, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a política d'ensenyament musical, OS núm. 31 (19 de 
maig), pago 1159-1160. 

Preguntes 
RGE núm. 451/88, relativa a Vida Municipal, DS núm. 19 

(6 d'abril), pago 695-696. 
RGE núm. 666/88, relativa al saqueig d'un jaciment a Sa 

Punta de S'Escullar de Ciutadella, DS núm. 23 (21 d'abril), 
pago 874-875. 

RGE núm. 698/88, relativa a equipaments esportius, OS 
núm. 24 (27 d'abril), pago 903. 

RG E núm. 723/88, relativa als sous als professors del 
Conservatori de Música de les IIIes Balears, DS núm. 24 (27 
d'abril), pago 903-904. 

RGE núm. 829/88, relativa al pagament al Conselllnsular 
de Menorca de quantitat conesponent a conveni d 'activitat 
esportiva, OS núm. 26 (4 de maig), pago 959. 

RGE núm. 1030/88, relativa als drets democrarics a 
l'Ajuntament d' Alaior, OS núm. 31 (19 de maig), pago 1143. 
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RGE núm. 1031/88, relativa a la prevenció d'accidents 
laborals a la nostra comunitat autonoma, DS núm. 32 (25 de 
maig), pago 1167. 

RGE núm. 1032/88, relativa a l'ajuda economica de la CEE 
per invertir el procés de minorització de la llengua catalana a 
les IIles Balears, DS núm. 31 (19 de maig), pago 1144. 

RGE núm. 1760/88, relativa a pagament de subvenció a 
Moviments de Renovació Pedagogica, DS núm. 37 (19 
d'octubre), pago 1308. 

RGE núm. 1761/88, relativa a criteris d'inclusió de 
publicacions a l'estand del Govem a Liber, DS núm. 37 (19 
d' octubre), pago 13 10-13 11. 

RGE núm. 1762/88, relativa a I'incompliment del 
Reglament del Conservatori de Música, DS núm. 37 (19 
d 'octubre), pago 1312-1313. 

RGE núm. 1944/88, relativa a auditories a les federacions 
balears d'esports, DS núm. 40 (9 de novembre), pago 1416. 

RGE núm. 1945/88, relativa a plans tenitori als 
d'equipaments esponius, DS núm. 40 (9 de novembre) , pago 
1416-1417. 

RGE núm. 2052/88, relativa a la creació del Consell de 
Turisme, DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1598. 

RGE núm. 2105/88, relativa a la sentencia de l' Audiencia 
en relació amb ['Editorial MolI, DS núm. 44 (30 de novembre), 
pago 1598-1599. 

RGE núm. 21 06/88, relativa al Pla singular de subvencions , 
DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1599-1600. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1295/87, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa al finan~ament públic deIs sindicats de treballadors i de 
la Petita i Mitjana Empresa a les IIles Balears, DS núm. 19 (6 
d'abril), pago 724-725. 

RGE núm. 28/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Projecte de Ileí de planta i demarcació Judicial, DS 
núm. 23 (21 d'abril), pago 887-888 i 890. 

RGE núm. 359/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la celebració del Mil ' lenari de Catalunya, DS núm. 
22 (20 d'abril), pago 863-864. 

RGE núm. 520/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a creació d'una xarxa d'escoles de natura de les IIIes 
Balears, DS núm. 25 (28 d'abril), pago 934-937 i 939. 

RGE núm. 593/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 
a creació d'un nou registre mercantil de les IlIes Balears, DS 
núm. 25 (28 d'abril), pago 940. 

RGE núm. 668/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al desenvolupament de l'estat de les autonomies, DS 
núm . 26 (4 de maig), pago 982-983 i 986-987. 

RGE núm. 774/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a oferta turística a les IIles Balears, DS núm. 29 (12 de 
maig), pago 1050. 

RGE núm. 1155/88, de l Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a professorat i als centres escolars de les 
Illes Balears, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1296-1297. 

RGE núm. 1303/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la declaracíó de les murades de Palma i els seus 

fossats com abé d'interes cultural de la classe monument, D~ 
núm. 34 (21 de setembre), pago 1224-1225. 

RGE núm. 1626/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM 
relativa a emissions del nou canal de TV en catala a le~ 

Balears, DS núm. 39 (3 de novembre), pago 1388-1389 i 1393· 
1394. 

RGE núm. 1971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la Llei de costes, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1671-1672 i 1678-1679. 

RGE núm. 1995/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la regulació de l'ús del catala al Govem i a les 
conselleries, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1679 i 1681. 

Control del compliment de mocions 
De la RGE núm. 1054/87, del GIllp Parlamentari Socialista, 

relativa a nonnalització lingüística, DS núm. 44 (30 de 
novembre),pag. 1607. 

Control del compliment de proposicions no de lIei 
De la RGE núm. 1959/88, del Grup Parlamentari PSM

EEM, relativa al desenvo lupament de l'article 3.3 de la 
Constitució, DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1611-1612 i 
1614. 

MARÍ 1 CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d'ordenació 

d' establiments hotelers i allotjaments turístics, DS núm. 33 (1 
dejuny), pago 1215. 

R E núm. 1707/88, de Pr posició de L1ei Organica de 
tral1s ·erencia de comp {en ies en materia de proleeeió i tutela 
de mcnors, D. núm. 4 1 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE i,ÚI11. 1942/88. de pressuposlS genera ls de la 
eOl1luni tat aulónoma de les IHes Ba lears per al 1989, D núm. 
47 (27 28 i 29 de desembre) pago 1803- 1804 i 1809. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la c1eclaració de l'arxipeIag de Cabrera i aigües 
tenitorials adjacent, Par Nacional Maritimotenestre, DS 
núm. 35 (6 d 'octubre), pago 1245. 

MARÍ 1 FERRER, ANTONI (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció ¡tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

Proposicions de lIei 
RGE núm, 965/87. de l Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I'arxipe!ag de Cabrera i aigües 
telTitorials adjacenls, Pare Nacional Maritimotenestre, DS 
núm. 35 (6 d ' clubre), pág. 1245. 
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MARTÍN [PEREGRÍN, JOSÉ LUÍS (Grup Parlamentarí 

Socialista) 

Projectes de !leí 
RGE núm. 1428/87, de coordinació de PoJicies Locals, OS 

núm. 38 (26 d'octubre), pago 1361-"1363 i 1367-1369. 
RGE núm. 1707/88 de Propos ició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materi.ade protecció j tutela 
demenors,D núm.4 1 ( 1 denovembre), pag. 1465 . 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts gcnerals de la 
eomunitat aut6noma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1815-1816 i 1821-1822. 

Proposicions de !leí 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la deelaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Pare Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 853/88, del Grup Parlamentari Socialista, l RGE 

núm. 907/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al Projecte de 
Ilei de patrimoni de la comunitat aut6noma de les llIes Balears, 
DS núm. 29 (12 de maig), pago 1062-1066 i 1073-1074. 

Interpel ' lacions 
RGE núm. 852/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, DS núm. 32 (25 de maig), pago 117 1-
1172 i 1174-1175. 

RGE núm. 1961/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política de personal del Govem de la comunitat 
aut6noma de les Illes Balears, OS núm. 46 (2 de desembre). 
pago 1662-1663. 

Mocions 
RGE núm. 1242/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, OS núm. 33 (l de juny), pago 1197-
1199,1202-1203 i 1205-1206. 

Proposicions no de !leí 
RGE núm. 28/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al projecte de llei de planta i demarcació judicial, OS 
núm. 23 (21 d'abri1), pago 888-889. 

RGE núm. 593/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 
a creació d'un nou registre mercantil de les Illes Balears, OS 
núm. 25 (28 d'abril), pago 94 l. 

MA VOL 1 SERRA, JOAN (Grup Parlamentari PSM-EEM) 

Projectes de !lei 

RGE núm. 782/87, d'edificis i instal'lacions fora 
d'ordenació, OS núm. 33 (1 dejuny), pago 1213. 

RGE núm. 783/87, de camps de golf, DS núm. 42 (9 de 
novembre), pago 1497, 1501-1502, 1505-1506, 1509 i 1511. 

RGE núm. 1334/88, de modificació de I'apartat 6 de 
I'article 228 de la L1ei del s61, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1189. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1796, 1799, 1805,1808, 
1813-1814 i 1856. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 739/87, deis Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d'Arta com a ANEI, 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 663-664. 

RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la c\eclaració de I'arxipelag de Cabrera i aigiies 
territorial s adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre , OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1241-1242 i 1245. 

RGE núm. 1028/87, del Consell Insular de Menorca, 
relativa a declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud 
del terme municipal de Ciutadella, compresa entre S' Arenal de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a area natural d'especial 
interes, OS núm. 17 (28 de gener), pago 652. 

RGE núm. 49/88, deis Grups ParJamentaris AP-PL, UM i 
COS, relativa a declaració de Sa Canova d' Arta com a area 
natural d'especial interes, OS núm. 18 (24 de febrer), pago 687-
688; OS núm. 34 (21 de setelllbre)~pag. 1233-1234 i 1236. 

RGE núm. 572/88, del Consel! Insular de Menorca, relativa 
a declaració de I'areaque compren lazona d'Atalis, Barranc de 
la Vall, Es Bec i platges de 'Son Bou als termes municipals 
d 'Es Mercadal i Alaior, com a ANEI, OS núm. 27 (5 de maig), 
pago 1013. 

RGE núm. 733/88 , relativa a declaració de S'Estany d'Es 
Peix de Forrnentera com ANEI, OS núm. 28 (11 de maig), pago 
1037-1038. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autonoma de les lIles Balears. 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1552-1518. 

Debat sobre política d'ordenació del tcrrítori 
OS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abri1), pago 767-770, 798. 803-

804,808-809,812,816 i 827. 

Pro postes de resolució 
RGEnúm. 157/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, RGE 

núm. 167/88, del Grup Parlamentari COS, RGE núm. 168/88, 
del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 170/88, de1"Grup 
Parlamentari AP-PL i RGE núm. 172/88, del Grup 
Parlamentari Socialista, a l'avantprojecte del Túnel de Sóller, 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 714-715 . 

RGE núm. 658/88 , del Grup Parlamentari Socialista, RGE 
núm. 694/88, del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 70 l/88, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM i RGE núm. 702/88 , del 
Grup parlamentari AP-PL, al projecte de trac,:at de l'autovia 
central Marratxí-Inca, OS núm. 24 (27 d'abril), pago 923 i 925. 
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Al projecte de trayat de l'autovia central Marratxí-Inca, 
RGE núm. 701/88, DS núm. 24 (27 d'abril), pago 928-929. 

Al projecte de trayat de l'autovia central Marratxí-Inca, 
RGE núm. 702/88, DS núm. 24 (27 d'abril), pago 931. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 1646/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a actuació del Govem en materia d'arees naturals 
d'especial interes, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1353-1355 
i 1359. 

Mocions 
RGE núm. 1935/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a actuació del Govem en materia d'arees naturals 
d'especial interes, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1381-
1382 i 1386-1387. 

Preguntes 
RGE núm. 519/88, relativa a rebuig del requeriment previ 

d'incompetencia de I'article 16 del Oecret 1494/87 del MOPU, 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 696-697. 

RGE núm. 536/88, relativa a la reforma i ampliació de la 
carretera d'Es Pujols a la Savina de Formentera, OS núm. 19 
(6 d'abril), pago 701-702. 

RGE núm. 553/88, relativa a la torre de defensa de 
Fomells, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 737 . 

RGE núm. 554/88, relativa al fons del Museu Anglada 
Camarassa de Pollen¡;:a, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 738 . . 

RGE núm. 1007/88, relativa a la política rural, OS núm. 31 
(19 de maig), pago 1140-1141. 

RGE núm. 1029/88, relativa a I'anunci promocional de 
I'esport de golf, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1166-1167. 

RGE núm. 1763/88, relativa a declaracions sobre I 'autovia 
d'Inca, OS núm. 37 (19 d' octubre), pago l307. 

RGE núm. 2122/88, relativa a regulació d'activitats 
pesqueres, OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1595-1596. 

Proposicions no dc lIei 
RGE núm. 179/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a naus de guerra que fondegen en aigües de les Illes 
Balears, OS núm. 23 (21 d'abril), pago 890-892 i 895. 

RGE núm. 180/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a elaboració d'un pla d'emergencia nuclear per a les 
Illes Balears, OS núm. 23 (21 d'abril), pago 890-892 i 895. 

RGE núm. 450/88, del Grup Parlamentari COS, relativa a 
delimitació de les zones maritimoterrestres, OS núm. 23 (21 
d'abril), pago 886. 

RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Oirectrius d'Ordenació Territorial, OS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1417-1418 i 142\. 

MESQUIDA 1 CALMÉS, ANDREU (Crup Parlamentari 
AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

Proposicions de J1ei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la dec1aració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245 . 

Proposicions no de J1ei 
RGE núm. 1311/87, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a infraestructura h~spitalaria, OS núm. 19 (6 d' abril), pago 726-
727 i 729 . 

RGE núm. 1871/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestal s, DS núm. 40 (9 de novembre), pago 
1429-1430. 

MOLL 1 MARQUES, JOSEP (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1459-1461, 
1463-1464 i 1467. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1726. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup ParIamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246. 

Interpel ·lacions 
RGE núm. 6/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 

a política comunicativa i de mitjans de comunicació del 
Govem de la comunitat autonoma de les Tlles Balears, OS núm. 
23 (21 d'abril), pago 882-883. 

Mocions 
RGE núm. 775/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunicació, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 991-993 i 997. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1468/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al poble saharia, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 747-748. 

r 
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RGE núm. 1626/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a emissions del nou canal de TV en catala a les 
Balears, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1389-1391 i 1393. 

Control del compliment de proposicions no de llei 
RGE núm. 1959/8 8, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al desenvolupament de l' article 3.3 de la Constitució, 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1613-1614. 

MORAGUES 1 GOMILA, ALBERT (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la decJaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre , OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

MUNAR r RIUTORT, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari Unió Mallorquina) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1 ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la decJaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246. 

NADAL 1 AGUlRRE, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 

RGE núm. 1297/87, de mesures transitóries d'ordenació 
d'establiments hotelers i allotjaments turístics, OS núm. 33 (1 
dejuny), pago 12l3-1216. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1 ei Org1mica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1728, 1741-1743, 1746-
1747,1749-1750,1754 i 1756. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

Comunicacions del Govern 
Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de I'Oferta Turística, 

OS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1255-1257, 1261-1262, 1265-
1266 i 1271-1272. 

lnterpel·lacions 
RGE núm. 505/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics, OS núm. 24 (27 d'abril), 
pago 905 i 907-908. 

Mocions 
RGE núm. 913/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments 
turístics, OS núm. 28 (tI de maig), pago 1032-1033,1035. 

Preguntes 
RGE núm. 526/88, relativa a l'edifici d'apartaments 

denominat Casa de Suecia, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 838-
839. 

Comissions no pennanents d'lnvestigació 
RGE núm. 109/88 , del Grup Parlamentari CDS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del ConseIler Sr. Cladera en la tramitació deIs expedients de la 
ConselJeria de Turisme, DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1321-
1322,1328-1330,1336 i 1339. 

Control del compliment de mocions 
RGE núm. 913/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments 
turístics, OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1603-1605. 

OLIVER 1 MASSUTí, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm . 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears per al 1989. OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1779-1780 i 1785. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I' arx ipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 
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In terpel'lacions 
RGE núm. 596/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la problematica de la droga, OS núm. 26 (4 de maig), 
pag.973-974. 

Preguntes 
RGE núm. 529/88, relativa al Centre Insular de Salut 

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 19 (6 d'abril), pago 699. 
RGE núm. 746/88, relativa a la pesca esportiva, OS núm. 

24 (27 d'abril), pago 900-90 l. 
RGE núm. 952/88, relativa al Consell Assessor sobre 

prevenció de la subnormalitat, OS núm. 28 (11 de maig), pago 
1019. 

RGE núm. 2031/88, relativa al programa d'esculls i clapers 
submarins, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1454. 

RGE núm. 2033/88, relativa a plantes de producció 
d'alevins. OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1455-1456. 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 1311/87, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a infraestructura hospitalaria, OS núm. 19 (6 d 'abril), pago 728-
729. 

OLIVER 1 MUT, CASPAR (Crup Parlamentari AP-PL) 

Projectcs de !lei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

Proposicions de /lei 
RGE núm . 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració d l'arxipeIag de. Cabrera i aigües 
territorials adjacents Pare Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'ocluore), pago 1246. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Crup Parlamentari PSM
EEM) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció ¡tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les files Balears per al1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1686-1860, 1767, 1770, 
1772,1774-1777 i 1780-1787. 

Proposicíons de !lei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

. 

Esmenes a la totalitat 
RO· llLlm. 1535/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei R núm. 1040/88, de regim i regulaci6 
d'enlitats autonomes, empreses públiques i vinculades de la 
comunitat autónoma de les llles Balears, DS núm. 36 (13 
d'oc[ubre), pago 1293. 

Interpel'lacions 
RG E núm. 153/88 del Orup Parlamcntari Socialista, 

re lat iva a politica d organilZ3ció de la Conselleria 
d Agricultura i Pesca en relació al Lraspas de competencies als 
consells insulars, DS núm. 19 (6 d 'abril) pag.7 11 -7 12. 

R E núm. 506/88, del rup Parlament.ari Socialista 
re lativa a política 11 materia de l'ocupaci6 en e l secl r 
agrícola. D núm. 24 27 d 'abril) pag. 91 1-91 2. 

Mocions 
RGE núm. 775/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunicació, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 997. 

RGE núm. 914/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a foment de I'ocupació en el sector agrícola, OS núm. 
28 (11 de maig), pag_ 1023-1024 i 1026-1027. 

Preguntes 
RGE núm. 513/88. relativa a I'incendi de Fomalutx, OS 

núm. 19 (6 d'abril), pág. 6Q.6 . - . 
RGE núm. 813/88, relativa al projecte de la repoblació 

forestal de la Badia d'Alcúdia, OS núm. 26 (4 de maig), pago 
958-959. 

RGE núm. 81 188 re lat iva a retards en els pagaments 
d'ajuda als agricultors, D nUIll . 26 (4 de maig), pago 960. 

RGE núm. 8 J 5/88 relativa a explotacions areneres, OS 
núm. 26 (4 de maig) pago 961. 

ROE oúm. 1739/88. rela iva a 1 adquis ici6 d'avionet s 
"Pelican" , D nllm. 36 (13 d ' cluore), pago 1285- 1286. 

ROE núm. 2150/88, relativa compliment de la Resoluci6 
sobre legislació 11 mate ria inegetica, DS núm. 46 (2 de 
desembre), pago 1654- 1655. 

RGE núm. 2151/88, relativa a Ilicencies de caya, DS núm. 
46 (2 de desembre), pago 1656. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 1468/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al poble saharia, DS núm. 20 (7 d'abril), pago 746-747 
i 749. 

RGE núm. 762/88, del Grup Parlamentari PSM:EEM, 
relativa a Llei de Fons de Compensació Interterritorial, OS 
núm. 29 (12 de maig), pago 1055-1056 i 1061-1062. 

RGE núm. 1871 /88, del Grup ParJamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, OS núm. 40 (9 de novembre), pago 
1426-1427. 
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PALAU 1 TORRES, PERE (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 783/87, de camps de golf, OS núm. 42 (9 de 

novembre), pago 1498, 1500, 1502, 1508 i 1511. 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

Interpel'lacions 
RGE núm . 505/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics, OS núm. 24 (27 d'abril), 
pag.907. 

Mocions 
RGE núm. 913/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments 
turístics, OS núm. 28 (11 de maig), pago 1034-1035. 

Proposicions no de llei 
. RGE núm. 1744/88, del Grup Parlamentari Unió 

Mallorquina, relativa a aplicació de gravamen reduYt de 1 ' IV A 
sobre hotels de 4 estrelles classificats com a turístics, OS núm. 
39 (3 de novembre); pago 1~01-1402. 

PASCUAL [ AMORÓS, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Unió Mallorquina) 

Projectes de !lei 
RGE núm. 783/87, de camps de golf, OS núm. 42 (9 de 

novembre), pago 1497-1498 i 1500-1508. 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d'ordenació 

d'establiments hotelers i allotjaments turístics, OS núm. 33 (1 
dejuny), pago 1213 i 1216. 

RGE núm . 1334/88, de modificació de I'apartat 6 de 
I'article 228 de la Uei del sol, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1190. 

RGE núm. 1428/87, de coordinació de Policies Locals, OS 
núm. 38 (26 d'octubre), pago 1364-1365. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de Uei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears per al 1989, OS núm. 
45 (1 de desembre), pago 1627-1629; OS núm. 47 (27, 28 i 29 
de desembre), pag. 1687 1689 1695 1704 1707 1710 1713 
1716, 1724, 1738, 1744~ 1745 '1748' 1770' 1779' 1787' 1796' 
1837-1838 i 1856. """ 

Proposicions de llei 
RGE núm. 739/87, deis Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d' Arta com a ANEI, 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 664. 

RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d 'octubre), pago 1242 i 1245. 

RGE núm. 1028/87, del Consell Insular de Menorca, 
relativa a declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud 
del terme municipal de Ciutadella, compresa entre s' Arenal de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a are a natural d'especial 
interes, os núm. 17 (28 de gener), pago 652-653; OS núm. 20 
(7 d'abril), pago 752 i 754. 

RGE núm. 1209/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració del Barranc d ' Algendar com a area natural 
d'especial interfs, OS núm. 25 (28 d'abril), 951. 

RGE núm. 49/88, deis Grups Parlamentaris AP-PL, UM i 
COS, relativa a declaració de Sa Canova d'Arta com a area 
natural d'especial interes, OS núm. 18 (24 de febrer), pago 686-
687; OS núm. 34 (21 de setembre) , pago 1232. 

RGE núm. 538/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Síndic de Greuges, OS núm. 25 (28 d 'abril), pago 
944. 

RGE núm. 572/88, del Consell Insular de Menorca, relativa 
a dec\aració de l'area que compren la zona d' Atalis, Barranc de 
la Vall, Es Bec i platges de Son Bou als termes municipals 
d'Es Mercadal i Alaior, com a ANEI, OS núm. 38 (26 
d'octubre), pago 1371. 

RGE núm. 733/88, relativa a declaració de S'Estany d'Es 
Peix de Formentera com ANEI, OS núm. 28 (11 de maig), pago 
1038-1039. 

RGE núm. 1830/88, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a les incompatibilitats deIs alts carrecs del Govem i de 
l' Adrninistració de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1474. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 853/88, del Grup Parlamentari Socialista, 1 RGE 

núm. 907/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al Projecte de 
llei de patrimoni de la comunitat autonorna de les Illes Balears, 
OS núm. 29 (12 de maig), pago 1070. 

RGE núm. 1194/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de Uei de Proposició de Uei Organica de 
transferencia de competencies en materia de regim d'aigües i 
aprofitaments hidraulics, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1183-
1184. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autonoma de les lIIes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1524-1527, 1552-
1553,1558 i 1561. 

Debat sobre política d'ordcnació del territori 
OS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abril), pago 770-773, 806, 809-

811,813-814,816,823-824,827,831 i 834. 
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Reforma de I'Estatut d' Autonomía de les IIIes Balears 
Conclusions de la Ponencia Especial, DS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1436-1437,1442-1443 i 1448. 

Comunicacions del Govern 
Sobre fmanpment de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 30 (18 de maig), pago 1089-1091, 1105, 
1112-1113,1116, 1121 i 1126. 

Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l' Oferta Turística, 
DS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1252-1253 u 1263-1264. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 157/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, RGE 

núm. 167/88, del Grup Parlamentari CDS, R E núm. 168/88. 
del Grup Parlamentari UM, RG E núm. \ 70/88, del rrup 
Parlamentari AP-PL i RGE núm.. \72/88. del Grup 
Parlamentari Socialista, a l'avamprojecte del Túnel de S6 11er 
DS núm. 19 (6 d 'abril) , pago 716-717 i 722. 

In terpel'lacions 
RGE núm . 76/88, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a projecte de promoure una reforma constitucional per tal de 
restringir el dret deis espanyols d'elegir lliurament les files 
Balears com a Iloc de feina i residencia, DS núm. 18 (24 de 
febrer), pago 675-676. 

RGE núm. 153/88 , del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'organització de la Conselleria 
d ' Agricultura i Pesca en relació amb el traspas de 
competencies als consells insulars, DS núm. 19 (6 d' abri 1), 
pag.712. 

RGE núm. 505/8 8, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics, DS núm. 24 (27 d'abril), 
pag.907. 

RGE núm. 596/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la problematica de la droga, DS núm. 26 (4 de maig), 
pag.972. 

RGE núm. 972/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de taxes, DS núm. 32 (25 de 
maig), pago 1178. 

Mocions 
RGE núm. 598/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política sobre la problematica de la dona a les IlJes 
Balears, DS núm. 22 (20 d'abril), pago 850. 

RGE núm. 775/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunicació, 
DS núm. 27 (5 de maig), pago 993. 

RGE núm. 913 /8 8, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments 
turístics, DS núm. 28 (tI de maig), pago 1033. 

RGE núm. 914/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a foment de l'ocupació en el sector agrícola, DS núm. 
28 (11 de maig), pago 1028. 

RGE núm . 976/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a problematica de la droga, DS núm. 31 (19 de maig), 
pag.1154-1155. 

RGE núm. 1242/88, del Grup Parlamentari Socialista 
relativa a policies locals, DS núm. 33 (1 de juny), pago 1203· 
1204. 

RGE núm. 1935/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM , 
relativa a actuació del Govem en materia d' ANEls, DS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1383. 

Proposicions no de /leí 
RGE núm. 1468/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al poble saharia, DS núm. 20 (7 d'abril), pago 747. 
RGE núm. 28/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al projecte de llei de planta i demarcació Judicial, DS 
núm. 23 (21 d 'abril), pago 889. 

RGE núm. 154/8 8, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial d'equipaments comercials, DS 
núm. 24 (27l d'abril), pago 916-917. 

RGE núm. 179/8 8, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a naus de guerra que fondegen en aigües de les IIles 
Balears, DS núm. 23 (21 d ' abril), pago 892. 

RGE núm. 180/88 . del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a elaboració d'Ull pla d 'emergencia nuclear per a les 
IlIes Balears, DS núm. 23 (21 d 'abril), pago 892. 

RGE núm. 359/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la celebració del Millenari de Catalunya, OS núm. 
22 (20 d'abril), pago 864-865. 

RGE núm. 450/88, del Grup Parlarnentari COS .. relativa a 
delimitació de les zones maritimoterrestres, DS núm. 23 (21 
d ' abril), pago 886. 

RGE núm. 593/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 
a creació d'un nou registre mercantil de les Illes Balears, DS 
núm. 25 (28 d'abril), pago 940. 

RGE núm. 762/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Llei de Fons de compensació Interterritorial, DS 
núm. 29 (12 de maig), pago 1057-1058 . 

RGE núm. 1155/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a professorat i als centres escolars de les 
IIIes Balears, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1295-1296 i 
1299-1300. 

RGE núm. 1303/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la declaració de les murades de Palma i els seus 
fossats com a bé d ' interes cultural de la classe monument, DS 
núm. 34 (21 de setembre), pago 1225. 

RGE núm. 1626/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a emissions del nou canal de TV en catala a les 
Balears, DS núm. 39 (3 de novembre), pago 1391. 

RGE núm. 1744/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a aplicació de gravamen redult de l'fVA 
sobre hotels de4 estrelles classificats com a turístics, DS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1395-1396 i 1402-1403. 

RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Directrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1419. 

RGE núm. 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mcditerrani contra la contaminació, DS 
núm. 42 (17 de novernbre), pago 1484-1485. 



I 
1 
~ ¡ 
, 

r 
~ 

i 

DIAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1988/Fascicle 2 53 

RGE núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a gravamens sobre noves obres a zones turístiques, DS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1492-1493. 

RGE núm. 1871188, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 40 (9 de novembre), pago 

1425. 
RGE núm. 1971188, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la Llei de costes, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1673-1674. 

Comissions no permanents d'investigació 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del ConseIler Sr. Cladera en la tramitació deis expedients de la 
Conselleria de Turisme. Conclusions, OS núm. 37 (19 
d'octubre), pago 1322-1323 i 1333-1337. 

Control del compliment de proposicions no de llei 
RGE núm. 1959/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al desenvolupament de l'articJe 3.3 de la Constitució, 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1612. 

PLANELLS PLANELLS, BARTOMEU (Crup 
Parlamentari AP-PL) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1690-1695, 1739-1740, 
1748,1759,1791,1798-1799,1803,1826,1833-1835,1838, 
1843,1849 i 1851-1852. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la decJaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

RGE núm. 733/88, relativa a declaració de S'Estany d'Es 
Peix de Forrnentera com ANEJ, OS núm. 28 (11 de maig), pago 
1036-1037 i 1040. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1295/87, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa al fmanyament públic dei s sindicats de trebaJladors i de 
la Petita i Mitjana Empresa a les 1I1es Balears, DS núm. 19 (6 
d'abril), pago 726. 

RGE núm. 154/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial d'equipaments comercials, OS 
núm. 24 (27 d'abril), pago 917-918. 

PONS 1 PONS, DAMIÁ (Crup Parlamentari Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les 11Ies Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1718-1723, 1727-1728, 
1739, 1789 i 1791. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la decIaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

RGE núm l 1173/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a regulació de la iniciativa legislativa popular, OS 
núm. 39 (3 de novembre), pago 1404-1405 i 1409-1410. 

Debat sobre l'orientació política general del Covern de la 
comunitat autónoma de les lIIes Balcars 

DS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1553. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 285/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm . 20 (7 
d'abril), pago 740-742 i 745. 

RGE núm. 472/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de convenis en relació amb la protecció del 
patrimoni cultural de l'Església Catolica ¡'¡ les IIIes, OS núm. 
23 (21 d'abril), pago 875-877 i 879. 

RGE núm. 507/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política de museus, OS núm. 26 (4 de maig), pago 
976-978 i 981-982. 

RGE núm. 508/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'ensenyament musical a les lIles Balears, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 999-1001 i 1003. 

Mocions 
RGE núm. 612/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm. 22 (20 
d'abril), pago 854-857 i 86 L 

RGE núm. 780/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció del patrimoni cultural de l'Església 
Católica a les Illes Balears, OS núm. 26 (4 de maig), pago 963-
967. 

RGE núm. 971/88, relativa a política de museus, OS núm. 
31 (19demaig),pag.1144-1147i 1150-1151. 

RGE núm. 975/88, relativa a política d'ensenyament 
musical, OS núm. 31 (19 de maig), pago 1 157-1159. 

RGE núm. 1054/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a norrnalització lingüística, Control compliment, OS 
núm. 44 (30 de novembre), pág. 1606 i 1608. 
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Preguntes 
RGE núm. 527/88, relaLiva a la millora de la carretera 

Palma-Valldcmossa, OS núm. 19 (6 d 'abri l), pago 697-698. 
R.G :. núm. 650/88, re lativa a les actuacions de la 

onselleria en relaci amb I'acord de l'Ajuntament de Pa lma 
per cobrir el f'orrenl de Sa Riera , OS núm . 22 (20 d 'abriL), pago 
842. 

R • núm. 745/88, relativa a la implantació de l'oferta 
televis iva en caslella a les IIles Balears, OS núm. 24 (27 
d 'abril) , pág. 899-900. 

RGE núm. 953/88, relativa al laboratori de restauració i 
microfilmació de l'Arxiu del Regne de Mallorca, OS núm. 29 
(12 de maig), pago 1047-1048. 

RO núm . 955/88, relativa a senyalització de carreleres, 
O núm. 28 ( 1 1 de maig) pago 10 19-1 020. 

RG - núm. 10 11/88, relAtiva al retard de la onsclleria a 
l 'hora d 'abonar els pagamcnl.s. O núm. 3 1 (19 de ma ig), pago 
11 4 1- 1142. 

1 E núm. 10 13/1::8. relativa a I'ediflci de L Miscricordia . 
1 S núm. 31 19 de maig), pago 1 142 . 

R " n(¡m. 1233/88.relati "a l Osldcfínitiude I'cxposici 
Paisatges, OS núm . 33 1 de j uny), pago 1196. 

R '. núm . 1734/88, relativa a neg.ativa d subven ió ti 

publicació per Pilr( dc la on ell eria de ultura , O núm . 36 
( 13 d ' tubre). pág. 1284-1285. 

R.G E núm . 173 /88, relativa al roj ecte de Ilei d' ajudes a la 
premsa rorana. O núm. 7 (19 d' octubre), pago 1 10. 

RG E numo 1736/88, relativa a obre~ de p<ltrimoni hi stor ie 
D num.37(19d' oclubre) pag. 1311 -1312. 

R E núm. 1839/88, relat i a al convcni de cooperac!6 
Conse lleria de ululfa- ocierat Arqueo logica Lu l' Iiana, D 
núm. 38 (26 d' ctubre), pago 1 52-1353. 

R E núm. l868/88. r lativa a Pacte cultural , DS núm . 39 
( de novcmbre), pago 1378- 1379. 

RGE núm. 1918/88, relativa a obres públiques realitzades 
a les riles Balears, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1380. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 106/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació de la Coordinadora d'arxivers i 
bibliotecaris de les IlIes Balears, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 
750-751. 

R E núm. ~ -9188, d I rup Parlamentad ocialisla, 
relati va a la celebrac ió de l Mil ' lenari de atalunya, OS núm. 
22 (20 d 'abril), pago 862-863 i 865. 

RO , núm . 1155/88 del rup Parlamentari Unió 
Mallorquina, re lativa (;l professorat i a ls centres esco lars de le 
lIIes Balears, D núm. 36 (13 d 'octubre) .. pag. 1297- l298. 

R. E núm. 1303/88 del Grup Parlamemari S cia lisla, 
relativa a la declaraci6 de les murades de Pa lma i e ls seu s 
fossats COlD a bé d ' inleres cu ltural de la c1asse monumel1l, D 
núm . 34 (21 de setembrc) pag.. 1222- 1223 i 1228- 1229. 

RG E núm. 1795/88, del Grup Parlall1entari Socialista , 
re lat iva a prop sla de programa d ' inversions culrurals a 
rca li tz.ar a les llles Balcars pel Ministeri de Cultura, núm . 
40 (9 de novcmbre), pago 142 1- 1423. 

RGE núm. 1995/88, del Grup Parlamentari PSM-EErv 
relativa a la regulació de l'ús del catala al Govem i a lt 
conselleries, OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1680. 

Control del compliment de mocions 
RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista 

relativa a protecció del patrimoni monumental, cultural 
historie i paisatgístic de les Illes Balears, OS núm. 44 (30 d( 
novembre), pago 1609-1610. 

PONS 1 PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

Proposiciolls de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipe\ag de Cabrera i a igües 
territorials adjacents Pare Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1245. 

RGE núm. 538/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Síndie de Greuges. OS núm. 25 (28 d'abril), pago 
945-946. 

Debat sobre I'orielltació política general del Govern de la 
comunitat autónoma de les Jlles Balcars 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago /568-1569. 

QUETGLAS ROSAN ES, FRANCESC (Grup 
Parlamentari CDS) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 783/87, de camps de golf, OS núm. 42 (9 de 

novembre), pago 1496- 1503, 1505 i 1507-1509. 
R: E núm. 1297/87, de me ures transitories d'ordenació 

d'cSlablimcnts hote lers i a llotjamenls turístics, OS núm. 33 (l 
dejuny), pag. 12 l4- 12 15 i 12 17. 

RGE núm. 1707/88, de Proposieió de L1ei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1459 i 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1686-1689, 1691-1694, 
1702-1705, /707-1715, 1718, 1727, 1738, 1747-1751, 1759-
1760,1778, 1798-1800,1802-1804,1809-1810,1817-1819, 
1822, 1824-1826, 1833-l834, 1836, 1848, 1850-1853 i 1856-
1857. 

Proposiciolls de lIei 
RGE núm . 739/87, deis Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, de declaració de Sa Canova d 'Arta com a ANEI, 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 664-665. 
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RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1242, 1246. 

RGE núm. 1028/87, del Consell Insular de Menorca, 
relativa a declaració de la zona litoral j boscosa de la costa sud 
del terrne municipal de Ciutadella, compresa entre s'Arenal de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a area natural d'especial 
interes, OS núm. 17 (28 de gener), pago 653. 

RGE núm. 1209/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració del Barranc d' Algendar com a area natural 
d'especial interes, OS núm. 25 (28 d'abril), 951-952. 

RGE núm. 49/88, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, UM i 
COS, relativa a declaració de Sa Canova d' Arta com a area 
natural d'especial interes, OS núm. 18 (24 de febrer), pago 687; 
OS núm. 34 (21 de setembre), pago 1232. 

RGE núm. 538/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Síndic de Greuges, OS núm. 25 (28 d'abril), pago 
944-945. 

RG E núm . 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM , 
relativa a zona costera compresa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com ANEI, OS núm. 36 (13 d'octubre), pago \302 . 

RGE núm . 1830/88, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a les incompatibilitats deIs alts c;'¡rrecs del Govem i de 
['Adrninistració de la comunitat autonoma de les [Iles Balears, 
OS núm . 41 (16 de novembre), pago 1467-1471 i 1476-1477. 

Esmenes a la totalitat 
RG E núm. 853/88, del Grup Parlamentari Socialista, 1 RGE 

núm. 907/88, del Grup Parlamentari P'SM-EEM, al Projecte de 
llei de patrimoni de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
OS núm. 29 (12 de maig), pago 1071-1072 i 1075. 

RGE núm. 1194/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de lIei de Proposició de Llei Organica de transferencia 
de c0111petencies en materia de regim d'aigües i aprofitaments 
hidraulics, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1184-1185. 

RGE núm . 1535/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 1040/88, de regim i regulació 
d'entitats autonomes, empreses públiques i vinculades de la 
comunitat autolloma de les Illes Balears, OS núm. 36 (13 
d'octubre), pago 1293-1294. 

RGE núm. 2173 /88 , del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat 
autolloma de les IIles Balears per al 1989, OS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1629-1631 i 1640-1642. 

RGE núm. 2176/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de lIei de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les llles I3alears per al 1989, OS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1650. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat autónoma de les files Balears 

OS núm. 43 (23 i24denovembre),pag.1527-1531 , 1543-
1544,1553,1558-1559, 1562-1564,1566-1567,1579-1580, 
1582-1583 i 1588. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13,14 i 15 d'abril), pago 773-775, 806-807, 

812,814-815,817,824 i 827. 

Reforma de I'Estatut d' Autonomía de les I1Ies Balears 
Conclusions de la Ponencia Especial, OS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1437-1438, 1443-1445 i 1448-1449. 

Comunícacíons del Govern 
Sobre finanr¡:ament de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 30 (18 de maig), pago 1091-1095, 1105-
1106,1112-115,1118-1119,1121, 1126i 1130-1131. 

Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l' Oferta Turística, 
OS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1253-1255, 1261,1264-1265 
i 1271. 

Propostes de \esolució 
RGE núm. 157/88, del Gmp Parlamentari PSM-EEM, RG E 

núm. 167/88, del Grup Parlamentari COS, RGE núm. 168/88, 
del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 170/88, del Grup 
Parlamentari AP-PL i RGE núm. 172/88, del Grup 
Parlamentari Social ista, a I'avantprojecte del Túnel de Sóller, 
OS núm. 19 (6 d'abril) , pago 715-716 i 721-722. 

RGE núm. 658/88 , del grup Parlamentari Socialista, RGE 
núm. 694/88, del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 701/88, 
del Gmp Parlamentari PSM-EEM i RGE núm. 702/88, del 
Grup parlamentari AP-PL, al projecte de trar¡:at de l'autovía 
central Marratxí-Inca, OS nlim . 24 e27 d'abril), pago 925-928 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 153/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d 'o rganització de la Conselleria 
d' Agricultura i Pesca en relació amb el traspas de 
competencies als consells insulars, OS núm. 19 (6 d'abril), 
pag.727-728 .. 

RGE núm. 1961/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a politica de personal del Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, OS núm. 46 (2 de desembre), 
pag.1661-1662. 

Mocions 
RGE núm . 775/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunicació, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 993-995 í 999. 

RGE núm. 913 /88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments 
turístics, OS núm. 28 (11 de maig), pago 1034. 

RGE núm. 1243/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de taxes, OS núm. 33 (l de juny), pago 1210-
121!. 

RGE núm. 1935/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a actuació del Govem en materia d'arees natural s 
d'especíal interes, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1383-
1384. 
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Preguntes 
ROE núm. 604/88, rela iva a I extinció del Patronat per a 

la millora de I'habitalge, DS núm. 22 (20 d'abril) pago 839. 
ROE núm. 605/88, relativa al projecte de lLei de regim i 

regulació deis organismes autonoms i empreses públiques de 
la A, OS núm. 23 (2 1 d 'abril) pago 872. 

R Enúm. 916/88 relativa a obres del centre de disminu"its 
psíquics de on Tugores, DS núm. 3 1 ( 19 de maig), pago 11 J 8-
1139. 

RGE núm. 1823/88, relativa al conveni col·lectiu amb el 
personal laboral de la comunitat autónoma de les IIles Balears, 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1347-1348. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm . 1311/87, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a infraestructura hospitalaria, DS núm. 19 (6 d'abril), pago 726-
727. 

RO núm. 1468/87 del rup Parlamentari P M-EEM, 
relaliva al p ble sallaría, DS núm. 20 (7 d'nbril) . pago 747. 

R E núm. 179188, del Grup Parlamentari P M- - ::. M 
relativa a nau de guerra que fond gen en aigUes de les IlIes 
l3alears, D núm . 23 (2 1 d' abril), pago 892-8 

R) núm. 180/88 del rup Parl3m nlnri P M-E .... M, 
relaliva a elaboració d un pla d'emer<;>e ncia nuclear per a les 
TIIes Balears, D núm. 23 (21 d abril). pago 892-893. 

RG núm. 359/88, del Grup Parlamentad ociali ta, 
relativa a la c lebració de l Mil ' lenari de ara lunya, ' núm. 
22 (20 d'abril) p¡)g. 8 5. 

RGE núm. 668/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al desenvolupament de l'estat de les autonomies, DS 
núm. 26 (4 de maig), pago 984-985. 

RGE núm. 725/88, del Grup Parlamentari P M- 'EM, 
relativa a estal d ocupació laboral i lIuila contra I'atur a les 
files Balears, D núm. 27 5 de maig), pago 1005-1006. 

R E núm. 762188 .del rup I)arlamenlari P M-EEM, 
relativa a I...lei de Fons de ompensació Intclterritorial. DS 
núm. 29 (12 de maig), pago 1058-1059. 

ROE núm. 774/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a oferta turística a les Illes Balears, DS núm. 29 (12 de 
maig), pago 1050-1051. 

R .E núm. 1 155/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a professorat i als centres escolars de les 
lIles Balears, D núm. 36 ( 13 d'oclllbre) pago 1297. 

ROE núm . 1744/88, del )rup Parlamentad Unió 
Mallorquina, relativa a ap licació de gravamen redu"lt de I IV A 
s bre horels de 4 estrelles classificats Com a turístics, D núm. 
39 (3 de novcmbre), pago 1398-1 99 i 1403. 

RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Directrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 40 (9 de 
novem bre), pago 1419. 

R E núm. l832/88. del rup parlamel1Iari P M-E -M, 
relativa a graviunens sobre n ve brcs a zones turísliques D 
núm. 42 (J 7 de novem re , pago 1487- 1488. 

RG - núm. 1871/88 del Grup Parlamentari cia lisla, 
relativa a incendis forestal , D núm. 40 (9 de novembre), pago 
1493. 

RGE núm. 1971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la Llei de Costes, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1674-1675. 

RGE núm. 1995/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la regulació de l'ús del eatala al Govem i a les 
conselleries, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1681. 

Comission no pcrmancnt d'investigació 
RGE núm. 109/ , del Gmp Parlamentari DS, relalivtl ti 

possibles vinculacions entre le a tivitats pri ades i públiqucs 
del onseller Sr. Itldera en la lramitaei6 deis expedients d la 
Conselleria de Turisme, OS núm. 18 (24 de rebrer), pág. 681 -
683 i686;D núm. 37 ( I9d'ocUlbre), pag. 1 19-1 32 1, 1327-
\3"'0, 1332, 1 335~ 1 336 i 1338-1341. 

Control del cpmplimcnt de proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1959/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al desenvolupament de l'article 3.3 de la Constitució, 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1612-1613. 

RIBAS DE REYNA, JOAQUIN (Grup Parlamentari AP
PL) 

Projectes de lIei 
R E núm . 1428/87. d co rdinació de Policies ocal S 

núm. ~ (2.9 d'octubre), pago 1365-1367. 
RGE núm. 1707/8 8 de Proposició de lei Oroanica de 

transferencia de compelencies en materia de protccció i tutela 
de mellors, DS nÚI)1 . 4 1 (16 de novembre), pago 1465 . 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1830/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa 

a les incompatibilitats deis alls carrees del Govem i de 
l' AdministTació de la Offiun ital autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1476. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 852/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, DS núm. 32 (25 de maig), pago 1174. 
RGE núm. 1961/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política de personal del Govem de la comunitat 
autónoma de les I1Ies Balears, DS núm. 46 (2 de desembre), 
pago 1663-1664. 

Mocions 
RGE núm. 1242/88, del Gr~p Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, DS núm'. 33 (1 de juny), pag 1204-
1205. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 725/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a estat d'ocupació laboral i Iluita contra I'atur a les 
1lIes Balears, DS núm. 27 (5 de maig), pago 1007-1008. 



~ ¡ 
¡ 
¡ 

7 

DlARl DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1988 IFascicJe 2 57 
--
RlCCI 1 FEBRER, CARLES (Crup Parlamentari CDS) 

Projectes de lIeí 
RGE núm. 783/87, de camps de golf, DS núm. 42 (9 de 

novembre), pago 1510. 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d'ordenació 

d'establiments hotelers i allotjaments turístics, OS núm. 33 (l 
de jooy), pago 1214. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1458 i 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les riles Balears per al 1989, OS núm. 
45 (1 de desembre), pago \624-1626; OS núm. 47 (27,28 i 29 
dedesembre), pago 1692-1693, 1696-1700, 1710, 1713 , 1716, 
1732,1766,1773,1775, 1783-1787,1808, 1834,1837, 1842-
1843, 1846 i 1848-1850. 

Proposícions de lIeí 
RGE núm. 965/87, del Grup ParIamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorial s adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago \246 . 

RGE núm. 1028/87, del Co nsell [nsu lar de Menorca. 
relativa a declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud 
del tenne municipal de Ciutadella, compresa entre s'Arena l de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a area natural d'especial 
interes, OS núm. 17 (28 de gener), pago 650; OS núm. 20 (7 
d'abril), pago 754-756 i 759. 

RGE núm. 1209/87, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a decJaració del Barranc d ' Algendar com a area natural 
d' especial interes, OS núm. 17 (28 de gener), pago 659. 

RGE núm. 49/88, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, UM i 
COS, relativa a decIaració de Sa Canova d'Arta com a area 
natural d'especial interes, OS núm. 34 (21 de setembre), pago 
1233. 

RGE núm . 572/88, del ConselI [nsular de Menorca, relativa 
a decIaració de 1 ' area que compren la zona d' Atalis, BalTanc de 
la Vall, Es Bec i platges de Son Bou als tennes municipals 
d'Es Mercadal i Alaior, com a ANEI, DS núm . 27 (5 de maig), 
pago 1011-1012i 1014; OS núm. 38(26 d'octubre), pag. 1370 
i 1373. 

RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a zona costera compresa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com ANEI, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 130 l. 

RGE núm. 1830/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa 
a les incompatibilitats deIs alls calTecs del Govern i de 
l' Administració de la comunitat autonoma de les IlIes Balears, 
OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1472-1473 i 1477-1478. 

Esmenes a la tota litat 
RGE núm. 1535/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lIei RGE núm. 1040/88, de regim i regulació 
d'entitats autonomes, empreses públiques i vinculades de la 
comunitat autónoma de les 11Ies Balears, DS núm . 36 (l3 
d'octubre), pago 1293. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears 

DS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1518-1520, 1550-
1552,1557-1558,1561-1562,1567 i 1578-1579. 

Reforma de l'Estatut d' Autonomía de les lIIes Balears 
Conc\usions de la Ponencia Especial, OS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1434 i 1440-1441. 

Comunicacions del Covern 
Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, 

DS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1249-1250. 

Mocions 
RGE núm. 914/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a foment de l'ocupació en el sector agrícola, DS núm. 
28 (11 de maig), pago t029- I 030. 

RGE núm~ 1242/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a policies locals, DS núm. 33 (1 dejuny), pago 1203. 

RGE núm. 1243/88 , del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de taxes , OS núm. 33 (1 de juny), pago 1210. 

RGE núm. 1935/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a actuació del Govern en materia d'arees naturals 
d 'especial interes, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1383. 

Preguntes 
RGE núm. 671188, relativa a nonnes i plans del PGOU, OS 

núm. 23 (21 d'abril), pago 871-872. 
RGE núm. 1640/88, relativa a infonnacions facilitades als 

estudiants de la UIB per al seu desenvolupament professional, 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1280-1281. 

RGE núm. 1642/88, relativa a subvencions a alurnnes de la 
UIB per a cursos d'especialització, OS núm. 36 (13 d'octubre), 
pago 1286-1287. 

RGE núm. 2045/88, relativa a la denominada finestreta 
única, OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1596-1597. 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 450/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 

delimitació de les zones maritimotelTestres, OS núm. 23 (21 
d'abril), pago 885-887. 

RGE núm. 1155/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a professorat i als centres escolars de les 
IlIes Balears, OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1296. 

RGE núm. 1303/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la dec\aració de les murades de Palma i els seus 
fossats com a bé d'interes cultural de la c\asse monument, OS 
núm . 34 (21 de setembre), pago 1223-1224. 

RGE núm. 1744/88, del Glllp ParIamentari Unió 
Mallorquina, relativa a aplicació de gravamen reduit de I'IV A 
sobre hotels de 4 estrelles classificats com a turístics, OS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1396. 

RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a Oirectrius d'Ordenació TelTitorial, OS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1418-1419. 
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RGE núm. 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mediterrani contra la contamiIlació, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1484. 

RGE núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a graviunens sobre noves obres a zones turístiques, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1491-1492 i 1494. 

RGE núm. 1871/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, OS núm. 40 (9 de novembre), pago 
1425-1426. 

RGE núm. 1971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la Llei de costes, OS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1672-1673. 

RGE núm. 2092/88, deis Grups Parlamentaris AP-PL, 
Socialista, O ) Unió Mallorquina, PSM-EEM i Mixt, relativa 
a la declaració de l' Enciclopedia de Menorca com a Entitat 
d'Utilitat Pública, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1682. 

Comissions no permanents d'lnvestigació 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del Conseller Sr. Cladera en la tramitació deIs expedients de la 
Conse1\eria de Turisme, OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1322 
i 1331-1332. 

Control del compliment de proposicions 110 de lIei 
RGE núm. 1959/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al desenvolupament de l'article 3.3 de la Constitució, 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1612. 

RIERA J BENNÁSSAR, ANDREU (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago J 465. 

RUS IJAUME, LLOREN<; (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les I1Ies Balears per al 1989, DS núm. 
47 (~7, 28 i 29 de desembre), pago 1839-1845. 

Proposicions de lIei 
RGE nüm . 965/87 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjaecnts Pare Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'OcLUbre). pago 1246. 

InterpeHacions 
RGE núm. 1081/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la problematica de la dona de les IIles Balears, OS 
núm. 19 (6 d'abril), pago 706-707. 

Mocions 
RGE núm. 598/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política sobre la problematica de la dona a les IlIes 
Balears, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 850-851. 

Preguntes 
RGE núm. 556/88, relativa a les revisions d'inspecció 

tecnica a totes les atraccions mecaniques de tires, OS núm. 20 
(7 d'abril), pago 735. 

RGE núm. 659/88, relativa al perill radioactiu, OS núm. 23 
(21 d'abril), ~ag. 873-874. 

RGE núm. 2032/88, relativa a logotip d' Artesania, OS 
núm. 41 (16 de novembre), pago 1455. 

RGE núm. 2034/88, relativa a teuleres de Vilafranca, OS 
núm. 41 (16 de novembre), pago 1456-1457. 

RGE núm. 2069/88, relativa a l' abocador deIs Cifrel1s a 
Son Cervera, OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1597. 

RGE núm. 2160/88, relativa a centre de reconeixement de 
vehicles d'importació, OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1657. 

RGE núm. 2161/88, relativa a ('estructura d'Ifebal, OS 
núm. 46 (2 de desembre), pago 1658. 

SALGADO 1 GOMILA, ANTONI ALFONS (Grup 
Parlamentatri AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1465. 

Mocions 
RGE núm. 775/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunicació, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 995-996. 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 359/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la celebració del Mil'lenari de Catalunya, OS núm. 
22 (20 d'abril), pag. 865. 

RGE núm. 1626/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a emissions del nou canal de TV en catala a les 
Balears, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1393. 

RGE núm. 1995/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la regulació de I'ús del catala al Govem i a les 
conselleries, OS núm. 46 (2 de dcsembre), pago 168 J. 

Comissions no permanents d'investigació 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del Conseller Sr. Cladera en la tramitació deIs expedients de la 
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Conselleriade Turisme, OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1322-
1325 i 1337-1339. 

Control del compliment de proposicions no de lIei 
RGE núm. 1959/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al desenvolupament de l'article 3.3 de la Constitució, 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1614. 

SAURA 1 MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Crup 
Parlamentari AP-PL) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1334/88, de modificació de l'apartat 6 de 

l'article 228 de la Llei del sol, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1188-1189. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965 /87, del Grup Parlamentari PSM-EEM , 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aiglies 
territorials adjacents Parc Nacional MaritimoterTcstre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

RGE núm. 1028/87, del Conse1l Insular de Menorca, 
relativa a declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud 
del te!1l1e municipal de Ciutadella, compresa en1Te s' Arenal de 
Son Xoriguer i Cala Galdana, com a area'natural d'especial 
interes, OS núm. 17 (28 de gener), pago 654-655; DS núm. 20 
(7 d'abril), pag, 75.6-757. 

RGE núm . 572/88, del Consell Insular de Menorca, relativa 
a declaració de 1 'area que compren la zona d' Atalis, Bananc de 
la vall, Es Bec i platges de Son Bou als termes municipals 
d'Es Mercadal i Alaior, com a ANEI, DS núm. 27 (5 de maig), 
pago 1015-1016; OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1372-1373. 

RG E núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a zona costera compresa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com ANEI,OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1303. 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTIÁ (Crup Parlamentari 
PSM-EEM) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1297/87, de mesures transitories d'ordenació 

d'establiments hotelers i allotjaments turístics, DS núm. 33 (1 
dejuny),pag.1213 i 1215-1216. 

RGE núm. 1428/87, de coordinació de Policies Locals, DS 
núm . 38 (26 d'octubre), pago 1363-1364 i 1369. 

RGE núm. 1707/8 8, de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Ill es Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1686-1691,1695,1698-
1702, 1712-1715,1717-1718,1744,1746-1750,1754-1756, 

'. 

1759-1760,1788-1790,1803,1813,1815-1818,1820,1830, 
1832-1835,1837-1838,1847-1848 i 1850-1851. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
tenitorials adjacents Parc Nacional Maritimotenestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246. 

RGE núm. 538/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Síndic de Greuges, OS núm. 25 (28 d'abril), pago 
942-944 i 947-948. 

RGE núm. 1830/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa 
a les incompatibilitats deIs alts canees del Govem i de 
l' Administració de la comunitat auto noma de les IlIes Balears, 
DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1473-1474 i 1478. 

Esmenes a la totalitat , 
RGE núm, 853/88, del Grup Parlamentari Socialista, i RGE 

núm. 907/88, del Grup Parlamelllari PSM-EEM, al Projecte de 
llci de patrimoni de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
OS núm. 29 (12 de maig) , pago 1066-1069 i 1074. 

RGE núm. 2173 /88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de llei de pressuposts gellerals de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears per al 1989, DS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1626-1627, 1635-1637, 1639-1640, 1644-
1645. 

Debat sobre I'orientació política general del Covero de la 
Comunitat autonoma de les lIIes Balears 

DS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1562 i 1582. 

Reforma de )'Estatut d' Autonomia de les lIIes Balears 
Conclusions de la Ponencia Especial, OS núm. 40 (9 de 

novembre), pago 1441-1442 i 1447-1448. 

Comunicacions del Covern 
Sobre financyament de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, DS núm. 30 (18 de maig), pago 1085-1089, 1103-
1105,1111-1112,1115-1116,1120-1121,1123-1126,1133 i 
1135. 

Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, 
OS núm. 35 (6 d 'octubre), pago 1250-1252, 1260, 1262-1263 
i 1270. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1081/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la problematica de la dona de les Illes Balears, OS 
núm. 19 (6 d'abril), pago 702-704 i 707-708, 

RGE núm. 154/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial d 'equipaments comercials, OS 
núm. 24 (27 d'abril) , pago 915-916. 

RGE núm. 505/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics, OS núm. 24 (27 d'abril), 
pago 906-907. 



' . 

• 
60 DlAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1988/ Fascicle 2 

RGE núm. 596/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la problem:ltica de la droga, DS núm. 26 (4 de maig), 
pago 968-970 i 975. 

RGE núm. 852/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a policies locals, DS núm. 32 (25 de maig), pago 1173-
1174. 

RGE núm. 1961/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política de personal del Govem de la comunitat 
autónoma de les IIIes Balears, DS núm. 46 (2 de desembre), 
pago 1658-1660 i 1664-1665 

Mocions 
RGE núm. 598/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política sobre la problematica de la dona a les Illes 
Balears, DS núm . 22 (20 d'abril), pago 842-844, 846-848 i 852-
853. 

RGE núm. 913/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments 
turístics, DS núm. 28 (11 de maig), pago 1033. 

RGE núm. 976/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a problemiltica de la droga, DS núm. 31 (19 de maig), 
pago 1152-1153 i 1155-1156. 

RGE núm. 1242/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a policies local s, DS núm. 33 (l de juny), pago 1199-
1200 i 1205-1206. 

Preguntes 
RGE núm. 540/88, relativa a presentació del Projecte de 

Llei sobre regim d'inspeccions i sancions de la comunitat 
autónoma de les [!les Balears, DS núm. 19 (6 d'abril), pago 
700-701. 

RGE núm. 543/88, relativa a les agrupacions de defensa 
sanitaria, DS núm. 20 (7 d'abril) , pago 736. 

RGE núm. 544/88, relativa a les mancan ces del sistema 
d'urgencies mediques en el medi rural, DS núm. 20 (7 d ' abril), 
pag.737-738. 

RGE núm. 557/88, relativa a l'aturada de I'empresa 
Spantax, DS núm. 20 (7 d'abril), pago 739. 

RGE núm. 740/88, relativa a la recepció del comite 
d'empresa de la companyia Spantax, DS núm. 24 (27 d'abril), 
pag.904. 

RGE núm. 783/88, relativa a la problematica que planteja 
la clausula IV.3 sobre ensenyament en catala, DS núm. 26 (4 
de maig), pago 962. 

RGE núm. 959/88, relativa a plantilla d'inspectors de la 
Conselleria de Turisme, DS núm. 29 (12 de maig), pago 1046-
1047. 

RGE núm. 1828/88, relativa a posició del Govem sobre la 
no recepció de TV3 a Balears, DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 
1348. 

RGE núm. 1833/88, relativa a criteris per a la negociació de 
les retribucions del personal de la comunitat autónoma de les 
Illes Balears, DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1349. 

RGE núm. 2056/88, relativa a doblers gastats pel Govem 
de la comunitat autónoma de les IIles Balears, en concepte de 
gratificacions per treballs extraordinaris, DS núm. 44 (30 de 
novembre), pago 1597. 

RGE núm. 2152/88, relativa a campanya publicitaria contra 
els rncendis forestals, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1656-
1657. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1311/87, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a infraestructura hospitalaria, DS núm. 19 (6 d'abril), pago 727. 
RGE núm. 725/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a estat d'ocupació laboral i lluita contra l'atur a les 
IIles Balears, DS núm. 27 (5 de maig), pago 1004-1005 i 1009-
1010. 

RGE núm. 1744/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a aplicació de gravamen redui1 de l' IV A 
sobre hotels de 4 estrelles classificats com a turístics, DS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1396-1397 i 1403. 

RGE nú~ 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mediterrani contra la contaminació, DS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1482, 1484 i 1486-1487. 

RG E núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
relativa a gravamens sobre noves obres a zones turístiques, DS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1487-1488, 1490-1491 i 
1494-1495. 

Comissions no permanents d'investigació 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 

possibles vinculacions entTe les activitats privades i públiques 
del Conseller Sr. Cladera en l::l tramitació deIs expedients de la 
Conselleria de Turisme, DS núm. 18 (24 de febrer), pago 684; 
DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1317-1319, 1326-1327 i 
1340-1341. 

SERRA 1 FERRER, VICENT (Crup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de \lei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1461-1462 i 
1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Pare Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a zona costera compresa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com ANEI, DS núm. 36 (13 d ' octubre), pago 1303. 

J nterpel'lacions 
RGE núm. 596/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la problematica de la droga, DS núm. 26 (4 de maig), 
pag.974. 
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Mocions 
ROE núm. 976/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a problematica de la droga, OS núm. 31 (19 de maig), 
pago 1155. 

Proposicions no de lIei 
ROE núm. 973/88, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a Escola de Puericultura de les IlIes Balears, OS núm. 
38 (26 d'octubre), pago 1360. 

SERRA 1 VICH, PE RE (Crup Parlamcntari Socialista) 

Projectes de lIei 
ROE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de rnenors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

ROE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat aut6noma de les IlIes BaJears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desernbre) , pago 1822-1824 . 

TORRES 1 CARDONA, ISIDOR (Crup Parlamcntari 
Socialista) 

Projectes de (Ici 
ROE núm. 1707/88, de Proposició de L/ei Organ ica de 

transferencia de compeh~l1cies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

ROE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat aut6noma de les Illes BaJears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1779. 

Proposicions de lIei 
ROE núm. 733/88, relativa a declaració de S'Estany d'Es 

Peix de Formentera com ANEI, OS núm. 28 (11 de maig), pago 
1039-104l. 

Preguntes 
ROE núm. 649/88, relativa als carrils de bicicletes des de 

l'encreuament de Can Marí fins a Maryland, Hotel La Mola-Es 
Caló, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 841 . 

ROE núm. 651/88, relativa a la carretera de la Savina a la 
Mola de Formentera, OS núm. 23 (21 d'abril), pago 872-873. 

ROE núm. 749/88, relativa al servei d'info1l11ació i ajuda 
al ciutada, OS núm. 24 (27 d ' abril), pago 902. 

ROE núm. 2041188, relativa a la guarderia forestal de 
Formentera, OS núm. 44 (30 de novelllbre), pago 1595. 

Proposicions no de lIei 
ROE núm. 520/88, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a creació d'una xarxa d'escoles de natura de les Illes 
Balears, OS núm. 25 (28 d 'abril), pago 935. 

TRIAS I ARBÓS, BERNAT (Crup Parlamentari CDS) 

Projectes de \leí 
ROE núm. 1334/88, de modificació de l'apartat 6 de 

l'article 228 de la Llei del Sol, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1190. 

ROE núm. 1707/88, de Proposició de L/ei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

ROE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1814-1815. 

Proposicions de lIei 
ROE núm. 965/87, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües 
telTitorials adlacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d 'octubre), pago 1244. 

Interpcl·lacions 
ROE núm. 76/88, del Orup Parlalllentari Socialista, relativa 

a projecte de prollloure una ref0ll113 constitucional per tal de 
restringir el dret deIs espanyol s d'elegir lliurament les [lles 
Balears COlll a Iloc de feina i res idencia, OS núm . 18 (24 de 
febrer), pago 676-677. 

ROE núm. 1081/87, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la problematica de la dona de les IlIes Balears, OS 

- núm. 19 (6 d'abril) , pago 705-706 . 

Mocions 
ROE núm. 598/88, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política sobre la problelllatica de la dona a les Illes 
Balears, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 849-850. 

ROE núm. 612/88, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm. 22 (20 
d'abril), pago 858-859. 

RGE núm. 971/88, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de museus, OS núm. 31 (19 de maig), pago 
1149,1151. 

RGE núm. 975/88, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'ensenyament musical, OS núm. 31 (19 de 
maig), pago 1160. 

Preguntes 
ROE núm. 1715/88, relativa al poblat talaiotic de Ses 

Pa"ises d'Arta, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1283-1284. 
ROE núm. 1716/88, relativa a obres a la fayana de l'Oratori 

de Sant Feliu, OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1309. 
ROE núm. 1717/88, relativa a restauració del sepulcre del 

primer bisbe de Mallorca, OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 
1311. 

ROE núm. 1718/88, relativa a protecció i restauració deis 
monuments talaiotics, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1349-
1350. 

ROE núm. 1816/88, relativa a l'Olimpíada Cultural, OS 
núm. 38 (26 d'octubre), pago 1351. 
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RGE núm. 1817/88, relativa a la interrupció de la recepció 
de TVE a les Illes Balears, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 
1353. 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 1295/87, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa al finanyament públic deis sindicats de treballadors i de 
la Petita i Mitjana Empresa a les IlIes Balears, OS núm . 19 (6 
d'abril), pago 725 . 

RGE núm. 520/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a creació d'una xarxa d'escoles de natura de les IlIes 
Balears, OS núm. 25 (28 d'abril), pago 937-938. 

RGE núm. 1303/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la declaració de les murades de Palma i els seus 
fossats com abé d'interes cultural de la classe monument. OS 
núm. 34 (21 de setembre), pago 1225-1228. 

RGE núm. 1626/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a emissions del nou canal de TV en catala a les 
Balears, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1391-1392 i 1394. 

RGE núm. 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mediterrani contra la contaminac ió, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1485. 

TRIAY 
Socialista) 

LLOPIS, FRANCESC (Grup Parlamentari 

Projectes de lIei 
RGE núm. 783/87, de camps de golf, OS núm. 42 (9 de 

novembre), pago 1499, 1500, 1502-1505, 1507 i 1509-1511. 
RGE núm. 1334/88, de modificació de l'apartat 6 de 

l'article 228 de la Llei del sol, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1190-119l. 

RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 739/87, deIs Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM de declaració de Sa Canova d'Arta com a ANEI, 
D núm. 17 (28 de gener) pago 663 i 665. 

RG E núm. 965/87 del Grup Parlamentari P M-EEM, 
relativa a la declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigUes 
terrÍlorials adjaccllts Parc Nacional MaritimoterreSlfe, O 
núm. 35 (6 d 'octubre), p 'g. 1243-1 244. 

RGE núm . 1028/87 del onsell Insular de Menorca, 
relali a adeclaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud 
del t rme munici.pal de lutadella, compresa entre S' Arenal de 
Son Xoriguer ¡ala aLdana, com a area natural d'especial 
interes, O núm. 20 (7 d 'abril), pago 752-754 i 758-759. 

RG ::. núm . 1830/88, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a les in ornpatibilitats deIs a lts carrecs del Govem i de 
I Administra.c ió de la comunilat autonoma de les IlIes Balears, 
DSnúm.4 1 (16denovembre) pago 1474-1476. 

RG E núm. 1971 /88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la L1ei de ostes. D ~ núm, 46 (2 de desembre), pago 
1665-16 7. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1194/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 

Projecte de Llei de Proposició de Llei Organica de 
transferencia de competencies en materia de regim d'aigües i 
aprofitaments hidraulics, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1185-
1186. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autónoma de les BIes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1531-1533, 1544-
1545,1571-1572,1574-1575,1577- 1578,1580 i 1587. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abril), pago 776-778, 800-801 i 

829. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 702/88, del Grup Parlamentari AP-PL, al 

projecte de trayat de I' autovia central Marratxí-Inca, OS núm. 
24 (27 d'abril), pago 931. 

Interpel'lacions 
R núm. 76/88 , del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a projecle de prom ure una reforma constitucional per tal de 
restringir el drel deis espanyols d'elegir lIiurament les IlIes 
Balears com a 11 e de feina i residencia, OS núm. 18 (24 de 
febrer), pago 670-671 i 679-680. 

RGE núm. 285/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm, 20 (7 
d'abril), pago 740. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1468/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al poble saharia, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 749. 
RG - núm. 593/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a creació d'un oou registre mercantil de les IlIes Balears, DS 
núm. 25 (28 d'abril), pago 940, 

RO núm. 1626/88. del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a emissions del nou canal de TV en catala a les 
Bale3rs D núm. 39 (3 de novembre), pago 1394. 

RGE núm. 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mediterrani contra la contaminació, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1486. 

RGE núm. 1971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la Llei de costes, OS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1669-1670,1672 i 1677-1678. 

TUDURÍ 1 MARÍ, NARCís (Crup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 
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Proposicions de \leí 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1535/88, del Grup ParIamentari Socialista, al 

Projecte de Ilei RGE núm. 1040/88, de regim i regulació 
d'entitats autonomes, empreses públiques i vinculades de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 36 (13 
d'octubre), pago 1294. 

Proposicions no de tlei 
RGE núm. 762/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a Llei de Fons de Compensació Interterritorial, OS 
núm. 29 (12 de maig), pago 1056-1057. 

TUELLS I JUAN, ANDREU (Crup Parlamentari CDS) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipe!ag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

RGE núm·. 733/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de S'Estany d'Es Peix de Formentera com 
ANEI, DS núm. 28 (11 de maig), pago 1039. 

RGE núm. 1173/88, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a regulació de la iniciativa legislativa popular, OS 
núm. 39 (3 de novembre), pago 1406-1407. 

Proposicions no de tlei 
RGE núm. 28/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al projecte de !lei de planta i demarcació judicial, OS 
núm. 23 (21 d'abril), pago 889-890. 

RGE núm. 593/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 
a creació d'un nou registre mercantil de les lIIes Balears, OS 
núm. 25 (28 d'abril), pago 940-941. 

TUR f SERRA, JOSEP (Crup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 

territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, DS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 179/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a naus de guerra que fondegen en aigües de les Illes 
Balears, OS núm. 23 (21 d'abril), pago 893-895 . 

RGE núm. 180/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a elaboració d'un pla d'emergencia nuclear per a les 
Illes Balears, OS núm. 23 (21 d'abril), pago 893-895. 

VALENCIANO 1 LÓPEZ, VALENTÍ (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. ¡ 707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm . 41 (16 de novembre), pago 1466. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1712, 1725, 1727, 1761-
1762,1765,1768-1779,1781 ,1783 -1784,1787-1788,1790-
1791,1813,1824-1826,1834,1844 i 1850. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la declaració de l'ar.\ipelag de_ Cabrera i aigücs 
telTitorials adjacents Parc Nacional 'Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novel1lbre), pago 1562-1563. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 153/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'organització de la Conselleria 
d' Agricultura i Pesca en relació al traspas de competencies als 
consells insulars, OS núm. 19 (6 d'abril), pago 708-710 i 713. 

RGE núm. 506/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia de l'ocupació en el sector 
agrícola, OS núm. 24 (27 d'abril), pag, 908-909 i 913. 

Mocions 
RGE núm. 914/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a foment de I'ocupació en el sector agrícola, DS núm. 
28 (1 1 de maig), pago 1021-1022, 1025-1026 i 1030- I 031. 

Preguntes 
RGE núm. 611188, relativa al viatge deIs agricultors de les 

nostres illes a la Fira Intemacional de Maquinaria Agrícola de 
Saragossa, DS núm. 22 (20 d 'abril), pago 840. 

RGE núm. 1 164/88, relativa a la situació de la Mesa 
sectorial de la sobrassada, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1168. 

'. 
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RGE núm. 1670/88, relativa a I'estudi sobre consum de 
productes agroalimentaris per al sector turístic, OS núm. 36 (13 
d'octubre), pago 1282-1283. 

RGE núm. 1671/88, relativa al centre pilot 
d'experimentació de nous reguius, OS núm. 36 (13 d'octubre), 
pago 1287. 

RGE núm. 1867/88, relativa a Projecte de !Iei de cap, OS 
núm. 38 (26 d'octubre), pago 1350-1351. 

RGE núm. 1919/88, relativa a l'expedient de denominació 
d'origen de la sobrassada, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 
1379. 

Proposicions no de lIei 
R E núm. 668/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a l descnvolupament de l' estat de les autonomies, OS 
núm. 26 (4 d maig), pago 983-984. 

R • núm. J 87 1/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a inccndis foresta ls OS núm. 40 (9 de novembre), pago 
1424- 1425 i 1128- 1430. 

VERGER [ pocoví, JOAN (Grup Parlamentari AP-PL) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

VIDAL 1 BIBILONl, GUILLEM (Grup Parlamentari UM) 

Projectes de lIeí 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Orgimica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicíons de lIeí 
RG - núm. 96 /87, de l rup Parlamentari PSM-EEM 

relativa a la declaraci ' de 1 arxipelag de abrera i aioües 
terrilorials adjacenls Parc Nacional Maritimolerrestre, D 
núm. 35 (6 d'o tubre), pago 1244. 

VIDAL l BURGUERA, JOANA AlNA (Grup Parlamentari 
AP-PL) 

Projectes de I1ei 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de L1ei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1466. 

Proposicions de /lei 
RGE núm. 965/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la decJaració de l'arxipelag de Cabrera i aigües 
territorials adjacents Parc Nacional Maritimoterrestre, OS 
núm. 35 (6 d'octubre), pago 1244. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1081/87, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la problemiltica de la dona de les Illes Balears, OS 
núm. 19 (6 d'abril), pago 707. 

Mocions 
RGE núm. 598/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política sobre la problematica de la dona a les IlIes 
Balears, OS núm. 22 (20 d 'abril), pago 851-852. 

MEMBRESDELGOVERN 

CONSELLER D' AGRICULTURA 1 PESCA, PERE J . 
MOREY l BALLESTER 

l 

Projectes de \leí 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1763-1766 i 1778-1781. 

Interpel ' lacions 
RGE núm. 506/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de l'ocupació en el sector 
agrícola, OS núm. 24 (27 d' abril), pago 909-911 i 913-914. 

Mocions 
RGE núm . 914/88, del Grup Parlamentari ' Socialista, 

relativa a foment de l'ocupació en el sector agrícola, OS núm. 
28 (11 de maig), pago 1024-1025 i 1027-1028. 

Preguntes 
RGE núm. 513/88, relativa a I'incendi de Fornalutx, OS 

núm. 19 (6 d'abril), pago 696. 
RGE núm. 543/88, relativa a les agrupacions de defensa 

sanitaria, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 736-737. 
RGE núm. 556/88, relativa a les revisions d'inspecció 

tecnica a totes les atraccions mecaniques de fires, OS núm. 20 
(7 d'abril), pago 735-736. 

RGE núm. 611/88, relativa al viatge deis agricultors de les 
nostres i!les a la Fira Internacional de Maquinaria Agrícola de 
Saragossa, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 840. 

RGE núm. 746/88, relativa a la pesca esportiva, OS núm. 
24 (27 d'abril), pago 900-901. 

RGE núm. 813/88, relativa al projecte de la repoblació 
forestal de la Badia d'Alcúdia, OS núm. 26 (4 de maig), pago 
958-959 . 
., RGE núm. 814/88, relativa a retards en els pagaments 

d'ajuda als agricultors, DS núm. 26 (4 de maig), pago 960. 
RGE núm. 1164/88, relativa a la situació de la Mesa 

sectorial de la sobrassada, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1168. 

RGE núm. 1670/88, relativa a I'estudi sobre consum de 
productes agroalimentaris per al sector turístic, OS núm. 36 (13 
d ' octubre), pago 1283. 
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RGE núm. 1671/88, relativa al centre pilot 
d'experimentació de nous reguius, DS núm. 36 (13 d'octubre), 
pago 1287. 

RGE núm. 1739/88, relativa a l'adquisició d'avionetes 
Pelican, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1285-1286. 

RGE núm. 1867/88, relativa a Projecte de llei de cava, DS 
núm. 38 (26 d'octubre), pago 1350. 

RGE núm. 1919/88, relativa a l'expedient de denominació 
d'origen de la sobrassada, DS núm. 39 (3 de novembre), pago 
1379-1380. 

RGE núm. 2031/88, relativa al programa d'esculls i clapers 
submarins, DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1454. 

RGE núm. 2033/88, relativa a plantes de producció 
d'alevins. DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1456. 

RGE núm. 2041/88, relativa a la guarderia forestal de 
Formentera, DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1595. 

RGE núm. 2122/88, relativa a regulació d'activitats 
pesqueres, DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1595-1596. 

RGE núm. 2151/88, relativa a Ilicencies de carra, OS núm. 
46 (2 de desembre), pago 1656. 

RGE núm. 2152/88, relativa a campanya publicitaria contra 
els incendis forestals, DS núm 46 (2 de desembre), pago 1656-
1657. 

Proposiciolls 110 de lIei 
RGE núm. 1871/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a incendis forestal s, DS núm. 40 (9 de novembre), pago 
1428-1429. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 

comunitat auto noma de les lHes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1840-1843 i 1845-1849. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 596/88, del Grup Parlamentari ~SM-EEM, 

relativa a la problematica de la droga, OS núm. 26 (4 de maig), 
pago 970-971 i 975-976. 

Preguntes 
RGE núm. 659/88, relativa al perill radioactiu, OS núm. 23 

(21 d'abril), pago 873-874. 
RGE núm. 747/88, relativa a l'ampliació del capital 

d'lfebal, OS núm. 24 (27 d'abril), pago 899. 
RGE núm. 815/88, relativa a explotacions areneres, OS 

núm. 26 (4 de maig), pago 961-962. 
RG E núm. 1719/88, relativa a adulteració de benzina a 

Balears, OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1284. 
RGE núm. 1720/88, relativa al laboratori de control de 

radioactivitat ambiental, OS núm. 37 (19 d 'octubre), pago 
1309. 

RGE núm. 2032/88, relativa a logotip d' Artesania, OS 
núm. 41 (16 de novembre), pago 1455. 

RGE núm. 2034/88, relativa a teuleres de Vilafranca, DS 
núm. 41 (16 de novembre), pago 1457. 

RGE núm. 2069/88, relativa a I'abocador deis Cifrells a 
Son Servera, OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1597-1598. 

RGE núm. 2160/88, relativa a centre de reconeixement de 
vehicles d'importació, OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1657. 

RGE núm. 2161188, relativa a I'estructura d'Ifebal, OS 
núm. 46 (2 de desembre), pago 1658. 

CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA, ALEXANDRE 
FORCADESlJUAN 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1989,OS núm. 
47 (27,28 i 29 pe desembre), pago 1695, 1701, 1755, 1757-
1760,1781-1782 i 1786-1789. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1535/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lIei RGE núm. 1040/88, de regim i regulació 
d 'entitats autonomes, elllpreses públiques i vinculades de la 
comunitat autonoma de les llles Balears, OS núm. 36 (\3 
d'octubre), pago 1290-1293. 

RGE núm. 2173/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, al 
Projecte de lIei de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les llles Balears per al 1989, OS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1618-1624, 1633-1635 i 1637-1640. 

RGE núm. 2176/88, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de lIei. de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 45 (1 de 
desembre), pago 1647-1649. 

Comunicacions del Govern 
Sobre finan~ament de la comunitat autonoma de les Illes 

Balears, OS núm. 30 (18 de maig), pago 1078-1085, 1087-
1088, 1091, 1094-1095, 1098-1099, 1102, 1122 i 1128. 

Interpcl'lacions 
RGE núm. 972/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de taxes, OS núm. 32 (25 de 
maig), pago 1177-1180. 

Mocions 
RGE núm. 1243/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de taxes, OS núm. 33 (1 de juny), pago 1208-
1210. 

Preguntes 
RGE núm. 814/88, relativa a retards en els pagaments 

d'ajuda als agricultors, DS núm. 26 (4 de maig), pago 960-961. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a gravamens sobre noves obres a zones turístiques, OS 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1488-1491. 
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CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA, Ma 
ANTONIA MUNAR 1 RIUTORT 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1720-1721, 1735-1737 i 
1740-1741. 

Interpel ' lacions 
RGE núm. 285/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arxius i biblioteques, DS núm. 20 (7 
d'abril), pago 742-743 i 745·746. 

RGE núm. 472/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de convenís en relació amb la protecció del 
patrimoni cultural de I Esg lésia Catolica a les llJes, OS núm. 
23 (21 d'abril), pilo. 877-880. 

RGE núm. 507/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política de museus, OS núm. 26 (4 de maig), pago 
978-979 i 982. 

RGE núm. 508/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'ensenyament musical a les IIles Balears, 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 100 J -1 004. 

Mocions 
RGE núm. 612/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arxius i biblioteques, OS núm. 22 (20 
d'abril), pág. 855-858. 

RGE núm. 780/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció del patrimoni cultural de l' Església 
Catolica a les IIIes Balears, OS núm. 26 (4 de maig), pago 965-
966. 

RGE núm. 971/88, relativa a política de museus, OS núm. 
31 (19 de maig), pág. 1146-1148 . . 

RGE núm. 975/88, relativa a política d'ensenyament 
musical, OS núm. 31 (19 de maig), pág. 1158. 

Preguntes 
RGE núm. 553/88, relativa a la torre de defensa de 

Fomells, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 737. 
RGE núm. 648/88, relativa als locs Escolars 87-88, OS 

núm. 22 (20 d'abril), pago 840-841. 
RGE núm. 650/88, relativa a les actuacions de la 

conselleria en relació amb I' acord de l'Ajuntament de Palma 
per cobrir el torrent de Sa Riera, OS núm. 22 (20 d'abriJ), pág. 
842. 

RGE núm. 666/88, relativa al saqueig d 'un jaciment a Sa 
Punta de S 'Escullar de Ciutadella, OS núm. 23 (21 d'abril), 
pag.874-875. 

RGE núm. 698/88, relativa a equipaments esportius, OS 
núm. 24 (27 d'abril), pago 903. 

RGE núm. 723/88, relativa als sous als professors del 
Conservatori de Música de les ll1es Balears, OS núm. 24 (27 
d'abril), pago 903-904. 

RGE núm. 748/88, relativa a les obres de La Misericordia, 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 901-902. 

RGE núm. 783/88, relativa a la problematica que plante 
la clausula IV.3 sobre ensenyament en cata la, OS núm. 26 ' 
de maig), pago 962. 

RGE núm. 829/88, relativa al pagament al ConseJl lnsu!; 
de Menorca de quantitat corresponent a Conveni d'activit 
esportiva, OS núm. 26 (4 de maig), pago 959-960. 

RGE núm. 953/88, relativa al laboratori de restauració 
microfilmació de l'Arxiu del Regne de Mallorca, OS núm. 2 
(12 de maig), pago 1047-1048. 

RGE núm. 10 13/88, relativa a l'edifici de La Misericordia 
OS núm. 31 (19 de maig), pág. 1142. 

RGE núm. 1640/88, relativa a informacions facilitades al~ 
estudiants de la UIB per al seu desenvolupament professional. 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1280-1281. 

RGE núm. 1642/88, relativa a subvencions a alumnes de la 
UIS per a dmos d'especialització, OS núm. 36 (13 d'octubre), 
pago 1286-1287. 

RGE núm. J 715/88, relativa al poblat talaiotic de Ses 
Pai'ses d'Arta, OS núm. 36 (13 d ' octubre), pago 1283. 

RGE núm. 1716/88. relativa a obres a la facyana de l'Oratori 
de Sant Feliu, OS núm. 37 (19 d 'octubre), pago 1309. 

RGE núm. 1717/88. relativa a restauració del sepulcre del 
primer bisbe de Mallorca, DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 
1311. 

RGE núm. 1718/88, relativa a protecció i restauració deis 
monuments talaiotics,_OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1349-
1350. 

RGE núm. J 734/88, relativa a negativa de subvenció a 
publicació, per part de.la Conselleria de Cultura, OS núm. 36 
(13 d'octubre), pago 1284-1285. 

RGE núm. 1736/88, relativa a obres de patrimoni historie, 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1312. 

RGE núm. 1760/88, relativa a pagament de subvenció a 
Moviments de Renovació Pedagogica, OS núm . 37 (19 
d'octubre), pago 1308. 

RGE núm. 1761/88, relativa a criteris d ' inclusió de 
publicacions a I'estand del Govem a Liber, OS núm. 37 (19 
d"octubre), pág. 1310-131 J. 

RGE núm. 1762/88, relativa a l'incompliment del 
Reglament del Conservatori de Música, OS núm. 37 (19 
d'octubre), pago 1312-1313. 

RGE núm. 1816/88, relativa a l'Olimpíada Cultural, OS 
núm. 38 (26 d'octubre), pago 1351. 

RGE núm. 1817/88, relativa a la interrupció de la recepció 
de TVE a les IIles Balears, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 
1353. 

RGE núm. 1839/88, relativa al conveni" de cooperació 
Consellcria de Cultura-Societat Arqueologica Lul ' liana, OS 
núm. 38 (26 d ' octubre), pago 1353. 

RGE núm. 1868/88, relativa a Pacte cultural, OS núm. 39 
(3 de novembre), pago 1378. 

R E núm. 1944/88, relativa a auditaries a les federacions 
ba1.ears d 'csports, DS núm . 40 9 de novembre), pago 1416. 

RG - núm. 194 /88, relativa a plans territorial s 
d ' equipamellts esportjus, D. nÚm. 40 (9 de lIovembre), pago 
1416- 1417. 
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Proposicions no de lIei 
RGE núm. 106/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació de la Coordinadora d'arxivers i 
bibliotecaris de les Illes Balears, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 
75l. 

RGE núm. 520/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a creació d'una xarxa d'escoles de natura de les lIIes 
Balears, OS núm. 25 (28 d'abril), pago 935-937. 

RGE núm. 1795/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a proposta de programa d ' inversions cultural s a 
realitzar a les Illes Balears pel Ministeri de Cultura, OS núm. 
40 (9 de novembre), pago 1423. 

CONSELLER DE FUNcrÓ PÚBLICA, JOAN SIMARRO 
1 MARQUÉS 

Projectes de !lei 
RG E núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les llIes Balears per al J 989, OS núm 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1790. 

Interpel ·llIciolls 
RGE núm. 1961/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a politica de persona l del Govem de la comunitat 
autónoma de les lIIes Balears , OS núm. 46 (2 de desembre), 
pago 1660-1661 i 1665. 

Preguntes 
RGE núm. 1823/88, relativa al conveni col· lectiu amb el 

personal laboral de la comunitat autonoma de les llles Balears, 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1347-1348. 

RGE núm. 1833/88, relativa a criteris per a la negociació de 
les retribucions del personal de la comunitat auto noma de les 
Illes Balears, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1349. 

RGE núm. 2056/88, relativa a doblers gastats pel Govern 
de la comunitat autonoma de les llles Balears, en concepte de 
gratificacions per treballs extraordinaris, OS núm. 44 (30 de 
novembre), pago 1597. 

CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 ORDENACIÓ 
DEL TERRITORr, JERONI SAIZ 1 GOMILA 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1334/88, de modificació de 1 'apartat 6 de 

I'article 228 de la Llei del sol, OS núm. 32 (25 de maig), pago 
1190-1191. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 
comunitat auto noma de les ¡!les Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1793-1796 i 1800. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1194/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM , al 

Projecte de !lei de Proposicíó de Llei Organíca de transferencia 
de competencíes en materia de regim d'aigües i aprofitaments 
hidraulics, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1182-1183. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autonoma de les Illes Balellrs 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1562. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abril), pago 782-795, 798-800, 

802-806,811-812,815-816 i 820-823. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 658/88, del Grup Parlamentari Socialista, RGE 

núm. 694/88, del Grup Parlamentari UM, RGE núm. 70 l/88, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM i RGE núm. 702/88, del 
Grup parlamentari AP-PL, al projecte de travat de I'autovia 
central Marratxí-Inca, OS núm. 24 (27 d'abril), pago 919-923. 

Interpel·llIcions 
RGE núm. 1 ~46/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a actuació del Govern en materia d'arees naturals 
d'espec ial interes, OS núm . 38 (26 d'octubre), pago 1355-1360. 

Preguntes 
RGE núm. 519/88, relativa a rebuig del requeriment previ 

d'incompetencia de l'article 16 del Oecret 1494/87 del MOPU, 
OS núm. 19 (6 d' abril), pago 696-697. 

RGE núm. 527/88, relativa a la millora de la carretera 
Palma-Valldemossa, OS núm. 19 (6 d'abril), pago 697-698. 

RGE núm. 528/88, relativa al Pla General d'Ordenació de 
Felanitx, OS núm. 19 (6 d'abril), pago 698-699. 

RGE núm. 536/88, relativa a la reforma i ampliació de la 
carretera d'Es Pujols a la Savina de Formentera, OS núm. 19 
(6 d'abril), pago 701-702. 

RGE núm. 649/88, relativa als carrils de bicicletes des de 
I'encreuament de Can Marí fíns a Maryland, Hotel La Mola-Es 
Caló, OS núm. 22 (20 d 'abril), pago 841. 

RGE núm. 651/88, relativa a la carretera de la Savina a la 
Mola de Formentera, OS núm. 23 (21 d'abril), pago 872-873. 

RGE núm. 671/88, relativa a nonnes i plans del PGOU, OS 
núm. 23 (21 d'abril), pago 871. 

RGE núm. 955/88, relativa a senyalitzacíó de carreteres, 
OS núm. 28 (11 de maig), pago 1020-1021. 

RGE núm. 1166/88, relativa a cOllstrucció d'apartaments en 
el port esportiu de Santa Eulalia, OS núm. 32 (25 de maig), 
pago 1 169-1170. 

RGE núm. 1168/88, relativa al port de Sant Antoni, OS 
núm. 32 (25 de maig), pago 1170-1171 . 

RGE núm. 1232/88, relativa al caos circulatori de la Platja 
de Palma, OS núm. 33 (1 de juny), pago 1194-1196. 

RGE núm. 1763/88, relativa a declaracíons sobre l'autovía 
d'lnc,l", OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1307-1308. 

RGE núm. 1918/88, relativa a obres públiques realitzades 
a les IlIes Balears, OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1380-
1381. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1764/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a Oirectrius d'Ordenació Territorial, OS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1419. 
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RGE núm. 1765/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a protecció del Mediterrani contra la contaminació, DS 
núm. 42 (17 de novembrc), pago 1483. 

RGE núm. 1971/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la Llei de costes, DS núm. 46 (2 de desembre), pago 
1667-1671. 

CONSELLER DE PRESIDENCIA, FRANCESC GILET 1 
GIRART 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1428/87, de coordinació de Policies Locals, OS 

núm. 38 (26 d'octubre), pago 1368-1369. 
RGE núm. 1707/88, de Proposició de Llei Organica de 

transferencia de competencies en materia de protecció i tutela 
de menors, OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1462-1464. 

RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 
comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1822-1824. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 853/88, del Grup Parlamentari Socialista, i RGE 

núm. 907/88, del G/1Jp Parlamentari PSM-EEM, al Projecte de 
lIei de patrimoni de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 29 (12 de maig), pago 1064-1066 i 1068-1070. 

lnterpel'lacions 
RGE núm. 852/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, OS núm. 32 (25 4.e maig), pago 1172-
1173 i 1175-1176. 

Mocions 
RGE núm. 1242/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policies locals, OS núm. 33 (1 dejuny), pago 1200-
1201 i 1203. 

Preguntes 
RGE núm. 604/88, relativa a I'extinció del Patronat per a 

la millora de l'habitatge rural, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 
839. 

RGE núm. 749/88, relativa al servei d'infOImació i ajuda 
al ciutada, OS núm. 24 (27 d'abril), pago 902-903. 

RGE núm. 1007/88, relativa a la política rural, DS núm. 31 
(19 de maig), pago 1 140-1141. 

RGE núm. 1011/88, relativa al retard de la conselleria a 
I'hora d'abonar els pagaments, OS núm. 31 (19 de maig), pago 
q41-1142. 

RGE núm. 1014/88, relativa a la reducció de places al 
campament del Jondal a Eivissa, DS núm. 31 (19 de maig), 
pago 1140. 

RGE núm. 1030/88, relativa als drets democratics a 
l' Ajuntament d' Alaior, OS núm. 31 (J 9 de maig), pago 1143. 

RGE núm. 1165/88, relativa a obres de millora i reforma en 
el campament de Cala londal a Eivissa, OS núm . 32 (25 de 
maig), pago 1168-1169. 

RGE núm. 2045/88, relativa a la denominada finestreta 
única, DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1596-1597. 

RGE núm. 2106/88, relativa al Pla singular de subvencions, 
DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1599-1600. 

CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER 1 CAPÓ 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les IIles Balears per al 1989, DS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1829-1831. 

Preguntes 
RGE núm. 529/88 , relativa al Centre insular de Salut 

d'Eivissa i Formentera, OS núm. 19 (6 d'abril), pago 699. 
RGE núm. 530/88, relativa al curs de diplomats en Sanitat, 

OS núm. 19 (6 d'abril), pago 699-700. 
RGE núm. 544/88, relativa a les mancanees del sistema 

d'urgencies mediqu~s en el medi rural, DS núm. 20 (7 d'abril), 
pag.737-738. 

RGE núm. 916/88, relativa a obres del centre de disminui'ts 
psíquics de Son Tugores, OS núm. 31 (19 de maig), pago 1138-
1139. 

RGE núm. 952/88, relativa al Consell assessor sobre 
prevelleió de la subnormalitat, OS núm. 28 (11 de maig), pago 
1019. 

RGE núm. 954/88, relativa al Centre insular de Salut 
d'Eivissa i Formentera, OS núm. 28 (11 de maig), pago 1018. 

RGE núm. 1012/88, relativa als drets deis objectors de 
consciencia, OS núm. 31 (19 de maig), pago 1139-1140. 

RGE núm. 1167/88, relativa a revisions als manipuladors 
d'aliments, DS núm. 32 (25 de maig), pago 1169. 

RGE núm. 1669/88, relativa a la coordinació entre la 
Conselleria de Sanitat, els ajuntaments i els consells insulars en 
materia de Sanitat i Seguretat Social, OS núm. 36 (13 
d'octubre), pago 1282. 

RGE núm. 1691188, relativa a subvencions a festes 
popuJars, DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1288. 

RGE núm. 1782/88, relativa a cobrament de desp1ayaments 
perpartde manescals, OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1313-
1314. 

RGE núm. 1818/88, relativa a funcions i normativa de les 
unitats sanitaries locals, OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1351-
1352. 

RGE núm. 1920/88, relativa a obres en el Centre de Salut 
de Maó, OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1414-1415. 

RGE núm. 1923/88, relativa al Pla Quadriennal establert 
per la Ltei d'acció social, OS núm. 40 (9 de novembre), pago 
1415. 

ontrol d I I.'omplimcnl dc profl o ¡cion no dc IIci 
R E núm. 154/88, del Grup Parlamentari ia lista, 

re lativa a Pla director sectoria l d 'equipaments c mcrcials, O·' 
núm . 44 (30 de novembre), pago 1601 - 1602. 



DIAR! OE SESSIONS OEL PLE / Índex any 1988/Fascicle 2 69 

CONSELLERDE TREBALL 1 TRANSPORTS, PlUS TUR 
IMAYANS 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts general s de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1816. 

Preguntes 
RGE núm. 557/88, relativa a I'aturada de I'empresa 

Spantax, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 739-740. 
RGE núm. 1031/88, relativa a la prevenció d'accidents 

laboral s a la nostra comunitat autónoma, OS núm. 32 (25 de 
maig), pago 1167. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 725/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a estat d'ocupació laboral i lluita contra l'atur a les 
Illes Balears, OS núm. 27 (5 de maig), pago 1008-1009. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA 1 
CLADERA 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les llles Balears per al 1989, OS núm. 
47 en, 28 i 29 de desembre), pago 1742-1744 i 1746-1747. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
comunitat autonoma de les llles Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1575-1578. 

Comunicacions del Govern 
Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, 

OS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246-1249, 1258-1260 i 1267-
1270. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 505/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia de seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics, OS núm. 24 (27 d'abril), 
pago 905-906 i 908. 

Preguntes 
RGE núm. 526/88, relativa a l'edifici d'apartaments 

denominat Casa de Suecia, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 838-
839. 

RGE núm. 961/88, relativa al tancament d'establiments 
turístics il'legals, OS núm. 29 (12 de maig), pago 1046. 

RGE núm. 959/88, relativa a plantilla d'inspectors de la 
Conselleria de Turisme, OS núm. 29 (12 de maig), pago 1047. 

RGE núm. 1029/88, relativa a l'anunci promocional de 
I'esport de golf, OS núm. 32 (25 de maig), pago 1166-1167. 

RGE núm. 2052/88, relativa a la creació del COl1sell de 
Turisme, OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1598. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 774/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a oferta turística a les Illes Balears, OS núm. 29 (12 de 
maig), pago 1053-1055. 

RGE núm. 1744/88, del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina, relativa a aplicació de gravamen reduit de I'IV A 
sobre hotels de 4 estrelles classificats com a turístics, OS núm. 
39 (3 de novembre), pago 1397-1401. 

Comissions no permanents d'investigació 
RGE núm. 109/88, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

possibles vinculacions entre les activitats privades i públiques 
del Conseller Sr. Cladera en la tramitació deIs expedients de la 
Conselleria de Turisme, OS núm. 18 (24 de febrer), pago 683; 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1325-1326 i 1330-1331. 

PRESLDENT DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE 
LES JLLES BALEARS, GABRlEL CAÑELLAS 1 FONS 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les llles Balears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1699, 1730 i 1749. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat autonoma de les mes Balears 

OS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1514-1518, 1536-
1542, 1545-1546 i í585. 

Debat sobre política d'ordenació del territori 
OS núm. 21 (13,14 i 15 d'abril), pago 762-767. 

Comunicacions del Govern 
Sobre els criteris del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística. 

OS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1272-1273. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 76/88, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a projecte de promoure una reforma constitucional per tal de 
restringir el dret deis espanyols d'elegir lliurament les Illes 
Balears com a lloc de feina i residencia, OS núm. 18 (24 de 
febrer), pago 672-674 i 680-681. 

VICEPRESLDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, JOAN 
HUGUETIROTGER 

Projectes de \lei 
RGE núm. 1942/88, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Ba1ears per al 1989, OS núm. 
47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1702-1703, 1705-1707, 
1711,1719-1720,1729-1730,1748,1758,1781-1782,1786-
1789,1807,1817,1820-1821,1853-1855 i 1857. 
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Proposicions de lIei 
RGE núm. 1830/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa 

a les incompatibilitats deis alts carrecs del Govem i de 
l' Administració de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1469-1472. 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
cornunitat autónoma de les IIIes Balears 

DS núm. 43 (23 i 24 de novembre), pago 1551-1552, 1555-
1557,1564-1566,1572-1574 i 1581-1582. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 108 1/87 de l fUI' Parlamentari P M-EEM, 

relat iva a la pr blcm~ll ica de la dOll a de les IlIes Ba lea rs, DS 
núm. 19 (6 d ' abril), pago 704-705 i 708 . 

R E núm. 6/ '8, del Grup Parlamentari P M-E M re lativa 
a p lítica comunicativa i de miljans de comunicació de l 
Go em de la O1l1unitat autonoma de les file Bnlears O núm. 
23 (2 1 d· abril), pa ~. 882 i 884. 

RGE núm. 153/8 , del Grup Parl amentari ocia li la 
re lativa a polít ica d 'organil z.ació de la onsefleria 
d ' Agriculrura i Pl:$ca en re lac ió a l n·aspas de e mpctell cies aIs 
consc lls insulars, D núm. 19 (6 d 'abri l), pago 7 10-71 1 i 7 1 -
7 14. 

Mocions 
RG E núm . 598/88. de! Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política sobre la problematica de la dtJna a les l!les 
Balears, OS núm. 22 (20 d'abril), pago 844-846 i 848-849. 

Preguntes 
RG E núm . 451 /88, relativa a Vida Municipal, OS núm. 19 

(6 d ' abril) , pago 695-696. 
RGE núm. 540/88, relativa a presentació del Projecte de !lei 

sobre regim d' inspeccions i sancions de la comunitat autonoma 
de les Illes Balears, OS núm. 19 (6 d'abril), pago 700-701. 

RGE núm . 554/88, relativa al fons del Museu Anglada 
Camarassa de Pollen¡;:a, OS núm. 20 (7 d'abril), pago 738-739. 

RGE núm. 605/88, relativa al projecte de llei de regim i 
regulació deIs organismes autonoms i empreses públiques de 
la comunitat autonoma, DS núm. 23 (21 d'abril), pago 872. 

RGE núm. 745/88, relativa a la implantació de I'oferta 
televis iva en castella a les llles Balears, OS núm. 24 (27 
d ' abri!) , pago 900. 

RGE núm. 1233/88, relativa al cost definitiu de I'exposició 
Paisatges, OS núm. 33 (1 de juny), pago 1196. 

RGE núm. 1234/88, relativa al Banc de Sang autonomic, 
OS núm. 33 (l de juny), pago 1196. .. 

RG E núm. 1735/88, relativa a Proj ecte de llei d 'ajudes a la 
premsa forana, OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1310. 

RGE núm. 1828/88, relativa a posició del Govern sobre la 
no recepció de TV3 a Balears, OS núm. 38 (26 d ' octubre), pago 
1348 . 

RG E núm. 1928/88, relativa a determinades declaracions 
del vicepresident del Govern Sr. Huguet, DS núm. 40 (9 de 
novembre), pago 1417. 

RGE núm. 2105/88, relativa a la sentencia de l'Audienc 
en relació amb l'Editorial Moll, DS núm. 44 (30 de novembre 
pago 1598-1599. 

RGE núm. 2150/88, relativa a compliment de Resoluci 
sobre legislació en materia cinegetica, DS núm. 46 (2 ( 
desembre), pago 1655-1656. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 1832/88, del Grup Parlamentari PSM-EElV 

relativa a gravamens sobre noves obres a zones turístiques, D: 
núm. 42 (17 de novembre), pago 1494. 

Control del compliment de mocions 
RGE núm. 9 I 3/88, del Grup Parlamentari Socialista 

relativa a seguretat i protecc ió contra incendis a establiment: 
turístics, DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1604-1605 . 

RGE núm. 958/87, del Grup Parlamentari Socialista 
relativa a protecció del patrimoni monumental, culturaL 
historie i paisatgístic de les Illes Balears, OS núm . 44 (30 de 
novembre), pago 1609- I 611 . 

RGE núm. 1054/87. del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a normalització lingüística, OS núm. 44 (30 de 
novembre), pago 1606-1608. 
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