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DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

DL.PM.770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 

-A-

Abocador deis Cifrells a Son Servera 
.. ~ OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1597. 

Accidents laborals (vegeu Prevenció d'-) 

Acció social (vegeu Llei d '-) 

Activitat esportiva (vegeu Conveni d'-) 

Activitats pesqueres 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1595. 

Adquisició d ' avionetes Pelican 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1285. 
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TEMÁTIC 

Adulteració de benzina 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1284. 

Agricultors (vegeu Ajudes als-) 
OS núm. 22 (20 d'abril), pago 840. 

Agrupacions de defensa sanitaria 
OS núm. 20 (7 d'abril), pago 736. 

Aigües (vegeu també Competencies de regim d'-) 

Ajudes 
als agricuItors 
OS núm. 26 (4 de maig), pago 960. 
a la lIengua catalana 
OS núm. 31 (19 de maig), pago 1144. 
a la premsa forana (vegeu Projecte de lIei d'-) 

Ajuntament d'Alaior 
OS núm. 31 (19 de maig), pago 1143 . 
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Ajuntaments 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1282. 

Alaior 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 101l. 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1370. 

Alevins (vegeu Planta de producció d'-) 

Allotjaments turístics 
OS núm. 33 (1 dejuny), pago 1213 . 

Alts carrecs 
OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

ANEI (vegeu Area Natural d'Especiallnteres) 

Aprofitaments hidraulics (vegeu Competencies de regim 
d'aigües i-) 

Area natural d'especial interes 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 650,655 i 662. 
OS núm. 18 (24 de febrer), pago 686. 
OS núm . 20 (7 d 'abril), pago 751. 
OS núm. 25 (28 d'abril), pago 948. 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 
OS núm. 28 (J 1 de maig), pag. 1036. 
OS núm. 34 (21 de setembre), pago 1232. 
OS núm. 36 (13 d'ochlbre), pago 1300. 

Arees naturals d'especial interes 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1353. 
OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1381. 

Arenal de Son Xoriguer, S' 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 650. 
OS núm. 20 (7 d' abril), pago 751. 

Arta 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 662. 

Artesania (vegeu Logotip d'-) 

Article 3.3 de la Constitució 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 161 I. 

Arxipelag de Cabrera 
OS núm. 35 (6 d 'octubre), pago 1241. 

Arxiu del Regne de Mallorca 
OS núm. 29 (12 de maig) , pago 1047. 

Arxius 
OS núm. 20 (7 d 'abril), pago 740 
OS ním. 22 (20 d'abril), pago 854. 

Arxivers i bibliotecaris (vegeu Coordinadora d'-) 

Atalis 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1370. 

Atraccions medmiques de fires 
OS núm. 20 (7 d'abril), pago 735. 

Atur (vegeu L1uita contra 1'-) 

Autonomies (vegeu Estat de les-) 

Auditories a les federacions balears d'esports 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1415. 

Autovia 
central Marratxí-Inca 
OS núm. 24 (27 d 'abril), pago 918. 
d'Inca 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1307. 

Avionetes Pelican (vegeu Adquisició d'-) 

- B-

Badia d'A\cúdia (vegeu Repoblació forestal de la-) 

Bane de sang autonomic 
OS núm. 33 (1 dejuny), pago 1196. 

Barranc 
d' Algendar 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 655. 
OS núm. 25 (28 d'abril), pago 948. 
de la Vall 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1370. 

Bé d'interes cultural de la c1asse monument 
OS núm. 34 (21 de setembre), pago 1222. 

Bec, Es 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1370. 

Benzina (vegeu Adulteració de-) 

Biblioteearis (vegeu Coordinadora d'arxivers i-) 

Biblioteques 
OS núm. 20 (7 d'abril), pago 740 
OS ním. 22 (20 d' abril) , pago 854, 

-c-

" 

Cac;:a (vegeu Legislació en materia cinegetiea, Lliceneies de 
- i Projecte de \lei de-) 
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Cala 
Galdana 
DS núm. 17 (28 de gener), pago 650. 
DS núm. 20 (7 d'abril), pago 751. 
Jondal (vegeu Campament de-) 
Mitjana 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1300. 

Caló, Es 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 841. 

Campament de Cala Jondal 
DS núm. 31 (19 de maig), pago 1140. 
ns núm. 32 (25 de maig), pago 1168. 

Campanya publicitaria contra els incendis forestals 
DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1656. 

Camps de golf 
DS núm. 42 (9 de desembre), pago 1496. 

Canal de TV en catala (vegeu Emissions del nou -) 

Canova,Sa 
DS núm. 17 (28 de gener), pago 662. 
DS núm. 18 (24 de febrer), pago 686. 
DS núm. 34 (21 de setembre), pago 1232. 

Caos circulatori de la Platja de Palma 
DS núm. 33 (1 de juny), pago 1194. 

Carretera 
d'Es Pujols a la Savina de Formentera 
DS núm. 19 (6 d'abril), pago 70l. 
de la Savina a la Mola 
DS núm. 23 (21 d' abril), pago 872. 

Carrete res (vegeu Senyalització de-) 

Carrils de bicicletes 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 841. 

Casa de Suecia 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 838 . 

Castella (vegeu Oferta televisiva en-) 

Catala (vegeu Emissions del nou canal de TV en 
Ensenyament en - i Ús del-) 

DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1679-1682. 

Catalogació del patrimoni moble deis museus 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1360. 

Centre insular de salut d'Eivissa i Formentera 
DS núm. 19 (6 d'abril), pago 699. 
OS núm. 28 (11 de maig), pago 1018. 

Centre 
pilot d'experimentació de nous reguius 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1287. 
de reconeixement de vehicles d'importació 
DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1657. 
de salut de Maó (vegeu Obres al-) 

Cifrells (vegeu Abocador dels-) 

Ciutadella (vegeu Costa sud de-) 

Cladera (vegeu Conseller Sr.-) 

Clapers submarins (vegeu Programa d'esculls i-) 

ComissióTecnica Interinsular (vegeu Llei 8/84, de 21 de 
novembre, de III -) 

Competencies 
de protecció i tutela de menors 
DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1458. 
de regim d'aigües i aprofitaments hidraulics 
DS núm. 32 (25 de maig), pago 1180. 

Consell 
assessor sobre prevenció de la subnormalitat 
DS núm. 28 (11 de maig), pago 1018. 
de Turisme 
DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1598. 

Conseller Sr. Cladera 
DS núm. 18 (24 de febrer), pago 681. 
DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1314. 

Conselleria· 
de Cultura (vegeu també Conveni de cooperació -) 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1284. 
de Sanitat 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1282. 
de Turisme (vegeu Inspectors de la-) 
DS núm. 18 (24 de febrer), pago 681. 
DS núm. 29 (12 de maig), pago 1046. 
DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1314. 

Consells insulars (vegeu Traspas de competencies als-) 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1282. 

Conservatori de Música (vegeu Professors del -
Reglament del-) 

Constitució Espanyola (vegeu Article 3.3 de la-) 

Contaminació (vegeu Protecció del Mediterrani contra la 
-) 

Control de radioactivitat ambiental (vegeu Laboratori de 
-) 
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Conveni 
d'activitat esportiva 
DS núm. 26 (4 de maig), pago 959. 
coHectiu amb el personal laboral 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1347. 
de cooperaclo Conselleria de Cultura-Societat 

Arqueológica LuHiana 
BOPIB núm. 38 (26 d'octubre), pago 1352. 

Coordinadora d'arxivers i bibliotecaris 
DS núm. 20 (7 d'abril), pago 750. 

Costa sud de CiutadeIJa 
OS núm. 17 (28 de gener), pago 650. 
DS núm. 20 (7 d'abril), pago 751. 

Costes (vegeu L1ei de-) 

Curs de diplomats en sanitat 
DS núm. 19 (6 d'abril) , pago 699. 

-D-

Declaracions del vicepresident del Govern 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1417. 

Decret 1494/87, del MOPU 
DS núm. 19 (6 d'abril), pago 696. 

Defensa sanitaria (vegeu Agrupacions de-) 

Delimitació de les zones marítimoterrestres 
OS núm. 23 (2l d'abril) , pago 885 . 

Demarcació judicial (vegeu Projecte de lIei de planta i-) 

Denominació d'origen de la sobrassada 
OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1379. 

Diplomats en sanitat (vegeu Curs de-) 

Directrius d'ordenació territorial 
OS núm . 40 (9 de novembre), pago 1417. 

Dona 
OS núm. 19 (6 d'abril) , pago 702 . 
OS núm. 22 (20 d'abril) , pago 842 . 

Droga 
OS núm. 26 (4 de maig), pago 968. 
OS núm. 31 (19 de maíg), pago 1152. 

- E-

Edificis i instal'lacions fora d'ordenació 
OS núm. 33 (1 dcjuny), pago 1212. 

Editorial MolI 
DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1598. 

Emergencia nuclear (vegeu Pla d'-) 

Emissions del nou canal de TV en cata la 
OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1388. 

Empreses públiques (vegeu també Projecte de lIei de regim 
i regulació deis organismes autónoms i les-) 

i vinculades 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1288. 

Enciclopedia de Menorca 
OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1682. 

Ensenyament 
en catalil 
OS núm. 26 (4 de maig), pago 962. 
musical 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 999. 
OS núm. 31 (19 de maig), pago 1 156. 

Entitat d'utilitat pública 
OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1682. 

Entitats 
autónomes 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1288. 

Equipaments 
comercials (vegeu Pla director sectorial d'-) 
esportius (vegeu també Plans territorials d'-) 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 903. 

Escola de puericultura 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1360. 

Escoles de natura (vegeu Xarxa d'-) 

Esculls (vegeu Programa d'- i c1apers submarins) 

Establiments turístics il'legals 
DS núm. 29 (12 de maig), pago 1046. 

Església Católica (vegeu Patrimoni cultural de 1'-) 

Establiments 
hote!ers 
OS núm. 33 (l dejuny) , pago 1213. 
tu rístics 
OS núm. 24 (27 d'abríl), pago 905 . 
OS núm. 28 (1 l de maíg), pago 1032. 

Estany d'Es Peix de Formentera 
OS núm. 28 (11 de maig), pago 1036. 

Estat de les autonomics 
DS núm. 26 (4 de maíg), pago 982. 
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Estatut d' Autonomia de les IlIes Balears 
DS núm. 40 (9 de novembre), pago 1431. 

Estudiants de la UIB 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1280. 

Explotacions areneres 
OS núm. 26 (4 de maig), pago 961 . 

Exposició Paisatges 
OS núm. 33 (l de juny), pago 1196. 

-F-

Federacions balears d'esports (vegeu Auditories a les-) 

Felanitx (vegeu Pla General d'Ordenació de-) 

Festes populars (vegeu Subvencions a-) 

Finan~ament 

de la comunitat autonoma de les lIIes Balears 
OS núm. 30 (18 de maig), pago 1078. 
públic 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 724. 

Finestreta,llUiea 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1596. 

Fira internacional de maquinaria agrícola de Saragossa 
OS núm . 22 (20 d'abril), pago 840. 

Fires (vegeu Atraccions mecaniques de-) 

Fons de compensació interterritorial (vegeu L1ei de -) 

Fornalutx (vegeu lncendi de-) 

Fornells (vegeu Torre de defensa de-) 

Fossats de les murades de Palma 
DS núm. 34 (21 de setembre), pago 1222. 

- G-

Golf 
OS núm. 32 (25 de maig), pago 1166. 

Gratificacions per treballs extraordinaris 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1597. 

Gravamen redu!t de I'IVA 
OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1395 . 

Gravamens sobre noves obres a zones turístiques 
DS núm. 42 (17 de novembre), pago 1487. 

Guarderia forestal de Formentera 
DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1595. 

- H-

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

Hospitals (vegcu Infraestructura hospitalaria) 

Hotel La Mola-Es Caló 
OS núm. 22 (20 d'abril), pago 841. 

Hotels de 4 estrelles 
OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1395. 

- 1 -

Ifebal 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 899. 
OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1658. 

Incendi de Fornalutx 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 696. 

Incendis (vegeu també Seguretat i protecció contra-) 
forestals (vegeu també Campanya publicitaria contra els 
-) 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1423. 

Incompatibilitats 
OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1467. 

Infraestructura hospitah'lria 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 726 . 

Iniciativa legislativa popular 
OS núm. 39 (3 de novembre), pago 1404. 

Inspecció tecnica 
OS núm. 20 (7 d'abril), pago 735 . 

Inspeccions i sancions (vegeu Projecte de lIei sobre regim 
d'- de la CAIB) 

Inspectors de la Conselleria de Turisme 
OS núm. 29 (12 de maig), pago 1046. 

InstaHacions (vegeu Edificis i - fora d'ordenació) 

IV A (vegeu Gravamen redu"it de 1'-) 

Inversions culturals (vegeu Programa d'-) 

-J-

Jaciment a Sa Punta de S'Escullar 
DS núm. 23 (2! d'abril), pago 874. 
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Jocs Escolars 87-88 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 840. 

-L-

Laboratori 
de control de radioactivitat ambiental 
DS núm. 37 (J 9 d'octubre), pago 1309. 
de restauració i microfilmació 
DS núm . 29 (12 de maig), pago 1047. 

Legislació en materia cinegetica 
DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1654. 

Liber (vegeu Publicacions a I'estand de-) 

Llei 
8/84, de 21 de novembre, de la Comissió Tecnica 

Interinsular 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 
d'acció social 
OS núm . 40 (9 de novelllbre) , pág. 1415. 
de costes 
DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1665. 
de dec\aració de Cabrera, Parc Nacional Reserva 

Integral 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1379. 
de Fons de compensació interterritorial 
OS núm. 29 (12 de maig), pago 1055. 
del sol 
OS núm. 32 (25 de maig), pago 1188. 

Llengua catalana (vegeu Ajudes a la-) 

Llicencies de ca~a 
DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1656. 

Lluita contra I'atur 
DS núm. 27 (5 de maig), pago 1004. 

Logotip d'artesania 
DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1455. 

- M-

Manipuladors d'aliments 
DS núm. 32 (25 de maig), pago 1169. 

Maryland 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 841. 

Medi rural (vegeu Urgencies mediques al-) 

Mediterrani (vegeu Protecció del-) 

Manescals 
OS núm. 37 (19 d' octubre), pago 131 3. 

Mercadal, Es 
DS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1370. 

Mesa sectorial de la sobrassada 
DS núm. 32 (25 de maig), pago 1168. 

MiHenari de Catalunya 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 862. 

Ministeri de Cultura 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1421 . 

Misericordia, La (vegeu també Obres a - ) 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 901. 
DS núm. 3 1 (19 de maig), pago 1 J 42. 

Mola, la (vegeu Carretera de la Savina a -) 

Monuments talaiOtics (vegeu Protecció i restauració de-) 

Moviments de renovació pedagogica (vegeu Subvencions a 
-) 

Murades de Palma (vegeu també Fossats de les-) 
DS núm. 34 (21 de setembre), pago J 222. 

Museu Anglada Camarassa de Pollen~a 
DS núm. 20 (7 d'abríl), pago 738. 

Museus (vegeu també Catalogació del patrimoni moble deIs 
-) 

DS núm. 26 (4 de maig), pago 976. 
DS núm. 31 (19 de maig), pago 1 J 44 . 

-N-

Naus de guerra 
DS núm. 23 (21 d'abril), pago 890 . 

Negociació de les retribucions del personal de la CAlB 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1349. 

Normes i plans del PGOU 
DS núm. 23 (21 d'abril), pago 871. 

Normalització lingüística 
DS núm . 44 (30 de novembre), pago 1605. 

Nou registre mercantil 
DS núm. 25 (28 d' abril), pago 939. 

Nous reguius (vegeu Centre pilot d'expcrimentació de-) 

-0-

Objectors de consciencia 
OS núm. 31 (19 de maig), pago 1139. 
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Obres 
al centre de disminuits psíquics de Son Tugores 
DS núm. 31 (19 de maig), pago 1138. 
al centre de salut de Maó 
DS núm. 40 (9 de novembre), pago 1414. 
a La MisericOrdia 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 901. 
a I'Oratori de Sant Feliu 
DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1309. 
de patrimoni historic 
DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1311. 
públiques 
DS núm. 39 (3 de novembre), pago 1380. 
a zones turístiques (vegeu Gravamens sobre noves-) 

Ocupació 
laboral 
DS núm. 27 (5 de maig), pago 1004. 
en el sector agrícola 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 908. 
OS núm. 28 (11 de maig), pago 1021. 

Oferta 
televisiva en castella 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 899. 
tu rística 
OS núm. 29 (12 de maig), pago 1048. 

Olimpíada cultural 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1351. 

Oratori de Sant Feliu (vegeu Obres a 1'-) 

Ordenació del territori (vegeu també Directrius d'-) 
OS núm. 21 (13, 14 i 15 d'abril), pago 762. 

Organismes autonoms (vegeu Projecte de Ilei de regim i 
regulació dels-) 

- p -

Pacte cultural 
DS núm. 39 (3 de novembre), pago 1378 . 

Pagaments 
DS núm. 3 1 (19 de maig), pago 1141. 

"Paisatges (vegeu Exposició-) 

PaIsses, Ses (vegeu Poblat talaiOtic de-) 

Parc Nacional Maritimoterrestre. 
OS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1241. 
DS núm. 36 (13 d'octubre) pago 1279. 

Patrimoni 
de la comunitat autonoma de les IIles Balears 
OS núm. 29 (12 de maig), pago 1062. 

cultural de I'Església Catolica 
DS núm. 23 (21 d'abril), pago 875. 
DS núm. 26 (4 de maig), pago 962. 
historic (vegeu Obres de-) 
moble deIs museus (vegeu Catalogació del-) 
monumental, cultural, histOrie i paisatgístic (vegeu 
Protecció del-) 

Patronat per a la millora de l'habitatge rural 
DS núm. 22 (20 d'abril), pago 839. 

Pelican (vegeu Adquisició d'avionetes-) 

Perill radioactiu 
OS núm. 23 (21 d'abril), pago 873 . 

Personal (vegeu també Política de-) 
• de la CAIB (vegeu Negociació de les retribucions del-) 

laboral 
DS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1347. 

Pesca esportiva 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 900. 

Petita i mitjana empresa 
DS núm. 19 (6 d'abril), pago 724. 

PGOU (vegeu Normes i plans del-) 

Pla 
d'emergencia nuclear 
DS núm. 23 (21 d'abril), pago 890. 
director sectorial d'equipaments comercials 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 914. 
OS núm. 44 (30 de nov~mbre), pago 1600. 
general d'ordenació de Felanitx 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 698. 
d'ordenació de I'oferta turística 
OS núm. 35 (6 d'octubre), pago 1246. 
quadriennal 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1415. 
singular de subvencions 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1599. 

Plans territorials d'equipaments esportius 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1416. 

Planta i demarcació judicial (vegeu Projecte de llei de-) 

Plantes de producció d'alevins 
OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1455. 

Platges 
de Binigaus 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1300. 
de Son Bou 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 1011. 

Platja de Palma (vegeu Caos circulatori de la -) 
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Plebiscit xile 
OS núm. 35 (6 d'octubre) pago 1238. 

Poblat talaiOtic de Ses Pai'sses d' Arta 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1283. 

Poble saharia 
OS núm. 20 (7 d'abril), pago 746. 

Policies locals 
OS núm. 32 (25 de maig), pago 1171. 
OS núm. 33 (1 de juny), pago 1197. 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1361. 

Política 
comunicativa 
OS núm. 23 (21 d'abril), pago 880. 
OS núm. 27 (5 de maig), pago 990. 
de personal 
OS núm. 46 (2 de desembre), pago 1658. 
rural 
OS núm. 31 (19 de maig), pago 1140. 

Port 
esportiu de santa Eulalia 
OS núm. 32 (25 de maig), pago 1169, 
de Sant Antoni 
OS núm. 32 (25 de maig), pago 1170. 

Premsa forana (vegeu Projecte de lIei d'ajudes a la-) 

Pressuposts generals per al 1989 
OS núm. 45 (1 de desembre), pago 1618. 
OS núm. 47 (27, 28 i 29 de desembre), pago 1686. 

Prevenció 
d'accidents laborals 
OS núm. 32 (25 de maig), pago 1167. 
de la subnormalitat (vegeu Consell assessor sobre-) 

Productes agroalimentaris 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1282. 

Professors del Conservatori de Música 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 903. 

Programa 
d'esculls i cIapers submarins 
OS núm. 41 (16 de novembre), pago 1454. 
d'inversions culturals 
OS núm. 40 (9 de novembre), pago 1421. 

Projecte de \lei 
ajudes a la premsa forana 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1310. 
de ca~a 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1350, 
de planta i demarcació judicial 
OS núm. 23 (21 d'abril), pago 887. 

sobre regim d'inspeccions i sancions de la CAIB 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 700. 
de regim i regulació deIs organismes autonoms 

empreses públiques de la CAIB 
OS núm. 23 (21 d'abril), pago 872. 

Protecció 
del Mediterrani contra la contaminació 
OS núm. 42 (17 de novembre), pago 1482. 
del patrimoni monumental, cultural, histOrie 

paisatgístic 
OS núm. 44 (30 de novembre), pago 1602-1611. 
i restauració de monuments talaiOtics 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1349. 
i tutela de menors (vegeu Competencies de-) , 

Publicacions a I'estand de Liber 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1310. 

Pujols, Es (vegeu Carretera d'-) 

Punta de S'Escullar, Sa (vegeu Jaciment a-) 

- R-

-
Radioactivitat ambiental (vegeu Labora-tori de control de 
-) 

Recepció 
de TVE 
OS núm. 24 (27 d'abril), pago 904 . 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1353 . 
deTV3 
OS núm. 38 (26 d'octubre), pago 1348. 

Reforma constitucional 
OS núm. 18 (24 de febrer), pago 670. 

Registre mercantil (vegeu Nou-) 

Reglament del Conservatori de Música 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1312. 

Rcnovació pedagogica (vegeu Subvencions a moviments de 
-) 

" 

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

Restauració (vegeu Protecció i-de monuments talaiOtics) 
del sepulcre del primer bisbe de Mallorca 
OS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1311. 

- S -

Sahara (vegeu Poble saharia) 
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Sanitat i Seguretat Social 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1282. 

Sancions (vegeu Inspeccions i-) 

Savina, la (vegeu Carretera d'Es Pujols a - i Carretera de 
-a la Mola) 

Sector 
agrícola (vegeu Ocupació en el-) 
turÍstic 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1282. 

Seguretat 
i protecció contra ¡ncendis 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 905. 
DS núm. 28 (11 de maig), pago 1032. 
DS núm. 44 (30 de novembre), pago 1602. 
Social (vegeu Sanitat i-) 

Senyalització de carreteres 
OS núm. 28 (11 de maig), pago 1019. 

Sepulcre del primer bisbe de Mallorca (vegeu Restauració 
dcl-) 

Servei d'informació i ajuda al ciutada 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 902. 

Síndic de Gretiges 
DS núm. 25 (28 d'abril), pago 942 . 

Sindicats de treballadors 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 724. 

Sobrassada (vegeu Denominació d'origen de la - i Mesa 
sectorial de la-) 

Societat Arqueológica LuHiana (vegeu Conveni de 
cooperació Conselleria de Cultura-) 

Son 
Bou (vegeu Platges de-) 
Tugores (vegeu Obres al centre de disminults psíquics 
de-) 
Xoriguer (vegeu Arenal de Son Xoriguer, S') 

Spantax 
OS núm. 20 (7 d 'abril), pago 739. 
DS núm. 24 (27 d'abril), pago 904. 

Subvencions (vegeu també Pla singular de - ) 
a alumnes de la U18 
OS núm . 36 (13 d'octubre), pago 128 6. 
electorals 
OS núm. 28 (11 de maig), pago 1041. 
a festes populars 
OS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1288. 
a moviments de renovació pedagógica 
DS núm. 37 (19 d'octubre), pago 1308 . 

a publieaeions 
DS núm. 36 (13 d'octubre), pago 1284. 

-T-

Taxes 
DS núm. 32 (25 de maig), pago 1176. 
DS núm. 33 (1 de juny), pago 1206. 

Teuleres de Vilafranca 
DS núm. 41 (16 de novembre), pago 1456. 

Torre de defensa de Fornells 
DS núm. 20 (7 d'abril), pago 737. 

Traspas de eOfTIpetencies als consells insulars 
DS núm. 19 (6 d'abril), pago 708 . 

Treballs extraordillaris (vcgeu Gratificacions per-) 

Túnel de Sóller 
OS núm. 19 (6 d'abril), pago 714. 

Tutela de menors (vegeu Competencies de protecció i-) 

TVE (vegeu Recepció de - ) 

TV3 (vegeu Recepeió de-) 

-u-

U18 (vegeu Estudiants de la - i Subvcnciolls als alumnes 
de la -) 

Unitats sanitaries locals 
DS núm. 38 (26 d ' octubre), pago 13 51. 

Urgencies mediques en el medi rural 
DS núm. 20 (7 d'abriJ), pago 737. 

Ús del cata la 
DS núm. 46 (2 de desembre), pago 1679. 

-v-

VlIlI, 11I (vegeu Barnmc de -) 

Vehicles d'importació (vegeu Centre de reconeixement de 
-) 

Vicepresident del Govern (vegeu Oeclaracions del-) 

Vida Municipal 
OS núm. 19 (6 d'abril), pag 695 . 
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- X-

Xllrxa tI ' escoles de natu ra 
DS numo 25 (28 d' abril), pago 934. 

-z-

Zoucs 
ma ritimolcrrcstres (vegcu Oclimitadó dc les - ) 
turístiqucs (vcgcLI G ruvalllclIs sobre noves obres a - ) 

& 


