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Liquidació del pressupost del Parlament 

Designacions diverses 

Dec\aracions institucionals 

D'altres 

INICIATIVES 

PROJECTES DE LLEI 

RGE núm. 564/88, de la [unció pública. 
DS núm. 48 (22 de febrer), pago 1862-1907 . 

RGE núm. 1040/88, de regim i circulació d'entitats 
autónomes, empreses públiques i vinculades a la comunitat 
autónoma de les IIIes Balears. 
OS núm. 51 (29 de mar«), pago 1969-1993. 

RGE núm. 1512/88, de [unció inspectora i sancionadora en 
materia de turisme. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2 l 91-2204. 

RGE núm. 3048/88, de taxes en materia de turisme 
carreteres. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2290. 

RGE núm. 171/89, de modificació de la L1ei 11/89, de 
declaració de la zona d' Atalis com a area natural d'especial 
intereso 
DS núm. 63 (24 de maig), pago 2305-2312. 

RGE núm. 219/89, de concessió d'aval a la S.CL. del Camp 
Mallorquí. 
OS núm. 50 (28 de febrer), pago 1961. 

RGE llúm.847/89, de substitució de planejament urbanÍstic 
municipal. 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2422-2424. 

RG' ll úm.1 284/89, de credit extraordinari per a la 
fi na n .. ació dc le mesures urgents per a la reparació deIs 
d 3n ca u a ts per les pluges torrencials i tempestes a 
determ inarlcs zQue de les IIIes Balears. 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2386-2395. 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts gellerals de la comunitat 
autónoma de les IIles Balears per al 1990. 
DS núm. 72 (20, 21 i 22 de desembre), pago 6216-6409. 

PROPOSICIONS DE LLEI 

RGE núm. 778/87, relativa a consells insulars. 
OS núm . 55 (13 d'abril), pago 2078-2102. 
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RG • ntim. 1062/88, de declara ió de la zona o lera IIlre 
a la Miljalla iplat c ' c\eBini aus aixlcomelsbarra ncsd 
a la Mitjalla, TI' bclúger la ano a 0 11 F ideu, ah. 

' ustam, . aut M íqucl a Torre ella i Bíni au arca 
natura l d'e 'pecia l ínterc .. 
OS núm. 51 (29 de mare,:). pago 1993-1999. 

RGE núm. 2047/88, de declaració de Cala Varques com a 
area natural d'especial intereso 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2Q 19-2024. 

RGE núm. 2071/88, relativa a control de compliment de 
resolucions. 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2037-2043. 

RGE núm. 285/89, relativa a reforma parcial de la Llei de 
mesures de foment del patrimoni historic de les IIIes 
Balears. 
DS núm. 54 (12 d'abril), pago 2063-2067. 

RGE núm. 1585/89, relativa a declaració de Mondragó com 
a arca natural d'especial intereso 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2607-2613. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

RGE núm.1344/89, al Projecte de Ilei RGE núm. 1284/89, 
de L1ci de credit extraordinari per a la finan .. ació de les 
mesures urgents per a la reparació deis danys causats per 
les pluges torrencials i tempestes a determinades zones de 
les lIIes Balears. 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2332-2350. 

R E n ÜI1l. 1677/89 i 1. )1 /8 , al Projecte de \leí R E 
nílJ11.J476/89, de p r upo t. en ra l de la com unitat 
autó noma de tc lile Ba lear. p r al 1990. 
O núm . 69 (9 de n vembre) pago 2455-24 4. 



DIARl DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1989/Fascicle 1 87 

DEBAT GENERAL SOBRE L' ACCIÓ 
POLÍTICA I DE GOVERN 

Debat general sobre I'acció política i de govero de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balear~. 
OS núm. 70 (14, 15 i 16 de novembre), pago 2488-2588. 

COMUNICACIONS DEL GOVERN 

RGE núm. 1509/88, de criteris amb que s'acorda I'interes 
social d'edificacions i instal-lacions en sol no urbanitzable. 
OS núm. 58 (27 d'abriJ), pago 2146-2169. 

RGE núm.2058/88, de criteris basics que ha de contemplar 
la nova lIei del Fons de Compensació InterterritoriaL 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2236-2261. 

RGE núm. 218/89, de cooperatives. 
OS núm. 50 (28 de febrer), pago 1954-1961. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

RGE núm. 116/89 i 118/89, sobre els criteris per a 
l'elaboració del Pla director de I'oferta turística. 
OS núm. 49 (23 de febrer), pago 1910-193 \. 

RGE rrúm. 14l189, 143/89, 144/89,148/89 i 149/89, sobre 
els criteris per a I'elaboració del Pla director de ports 
esportius. 
OS núm. 49 (23 de febrer), pago 1931-195 \. 

RGE núm. 855/89, 86l/89, 862/89, 863/89 i 864/89., a les 
Mesures cautelars en materia d'arees naturals de les llIes 
Balears. 
OS núm. 63 (24 de maig), pago 2312-2324. 

RGE núm. 1556/89, 1557/89, 1558/89, 1560/89 i 1562/89, 
sobre els criteris i objectius que han de regir l'elaboració 
del Pla director sectorial de pedreres de Balears. 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2441-2453 . 

RGE núm. 1734/89, sobre el Pla director de residus sólids. 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2594. 

INTERPEL· LACIONS 

RGE núm. 2159/88, relativa a política general de concessió 
d'aigües. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2007-2014. 

RGE núm. 30l/89, relativa a la política d'esport i lIeure del 
Govern de la comunitat autonoma de les lIles Balears. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2116-2123. 

RGE núm. 302/89, relativa a la política cultural del Govern 
de la comunitat autónoma de les IlIes Balears. 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2051-2056. 

RGE núm. 309/89, relativa a política pesquera del Govero 
de la comunitat autónoma de les IIIes Balears. 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2073-2078. 

RGE núm. 597/89, relativa a política del Govero en materia 
de Treball. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2183-2188. 

RGE núm.598/89, relativa a política del Govern en relació 
amb els organismes de I'Europa Comunitaria. 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2206-2212. 

RGE núm.602(89, relativa a política firal del Govero de la 
comunitat autonoma de les lIJes Balears. 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2212-2216. 

RGE núm. 8] 9/89, relativa a política general de transports 
terrestres de la comunitat auto noma de les IIIes Balears. 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2358-2364. 

RGE núm.827/89, relativa a política del Govero en materia 
d'indústria. 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2376-2381. 

MOCIONS 

RGE núm. 622/89, relativa a política general de concessions 
d'aigua. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2112-2116. 

RGE núm. 653/89, relativa a política pesquera del Govero 
de la comunitat autónoma de les IIIes Balears. 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2128-2134. 

RGE núm. 655/89, relativa a política cultural del Govero de 
la comunitat autonoma de les lIIes Balears. 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2134-2141. 

RGE núm. 697/89, relativa a política d'esport i lIeure del 
Govern de la comunitat autonoma de les IIIes Balears. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2179-2183. 

RGE núm. 781/89, relativa a política del Govero en materia 
de trebalL 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2268-2274. 

RG E núm. 787/89, relativa a política fira/. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2274-2283. 

RGE núm.788/89, relativa a política del Govern envers els 
organismes de I'Europa Comunitaria. 
OS núm. 63 (24 de maig), pago 2297-2305. 

' . 
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RGE núm.1485/89, relativa a política de transports 
terrestres a la comunitat autónoma de les IIles Ealears. 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2405-2414. 

RGE núm.1516/89, relativa a política en materia 
d'indústria. 
OS núm. 67 (2 de novembre), pag. 2414-2421. 

PREGUNTES 

RGE núm. 231/89, relativa al Pla d'exposicions per al ]989 
del Govern de la comunitat autónoma de les JIIes Ealears. 
OS núm. 51 (29 de marr;), pago 1966-1967. 

RGE núm. 276/89, relativa al nou pacte sobre política 
autonómica. 
OS núm. 51 (29 de mar¡;), pago 1967. 

RGE núm. 284/89, relativa a la queixa contra I'empresa 
Servei d' Aigües Binibeca Vell. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2002-2003. 

RGE núm. 346/89, relativa a programes de millora 
d'educació física i d'equipaments esportius escolars. 
OS núm. 51 (29 de marc;), pago 1967-1969. 

RGE núm. 380/89, relativa a cost deis anuncispublicats per 
la Conselleria de Cultura. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2003. 

RGE núm. 509/89, relativa a la demolició de I'Hostal 
Arxiduc a Ciutat de Mallorca. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2005-2006. 

RGE núm. 512/89, relativa a activitats "Joves a la Mar". 
OS núm. 52 (5 d' abril), pago 2006. 

RGE núm. 517/89, relativa a peticions d'ajuts per a la 
producció de vídeos en cata la. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2006-2007. 

RGE núm. 521/89, relativa a places de comare. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2004. 

RGE núm. 522/89, relativa a retorn de les obres de Joan 
Miró. 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2004-2005. 

RGE núm. 535/89, relativa a espolis als pecios de Cabrera. 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2027-2028. 

RGE núm. 539/89, relativa a obres al municipi de Sant 
Josep de Sa Talaia d'Eivissa. 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2026. 

RGE núm. 541/89, relativa a la marginació de la llengua 
propia i oficial de la comunitat autónoma de les IIles 
Ealears en els actes de la Diada Autonomica celebrada a les 
Pitiüses. 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2026-2027. 

RGE núm. 542/89, relativa al conveni de cooperació sobre 
I'arxipelag de Cabrera, proposat pel Ministeri de Defensa. 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2027. 

RGE núm. 582/89, relativa al tancament deis apartaments 
Orquídea situats al Passeig Marítim de Santa Eulalia. 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2048-2049. 

RGE núm. 583/89, relativa a les rotondes obertes a 
I'entrada de Fiutadella de Menorca. 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2049-2050. 

RGE núm. 584/89, relativa a la situació administrativa de 
la pla¡;a de metge titular de Puigpunyent. 
DS núm. 54 (12 d'abril), pago 2047-2048. 

RGE núm. 585/89, relativa a la degradació del jaciment 
arqueologic de Cales Coves. 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2050. 

RGE núm. 586/89, relativa a I'actuació de la Conselleria de 
Cultura per evitar el deteriorament provocat per la falta 
d'atenció i manteniment de les Murades d'Eivissa. 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2050-2051. 

RGE núm. 599/89, relativa al retard en les subvencions 
donades per la CEE als sectors pesquer ¡agrícola. 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2070-2071. 

RGE núm. 600/89, relativa a la presentació del Pla director 
de residus solíds. 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2071. 

RGE núm. 601/89, relativa aplaces d'inspector de turisme. 
DS núm. 55 (13 d'abril), pago 2071-2072. 

RGE núm. 610/89, relativa als actes a celebrar per la 
Conselleria de Cultura amb moti u del día de Sant Jordi, dia 
delllibre. 
OS núm. 56 (19 d 'abril), pago 21 10-2111. 

RGE núm. 636/89, relativa a I'acord sobre el FCI que fa 
referencia a la construcció de dos molls d'atracament aSa 
Canal d'Eivissa i a Es Pujols de Formentera. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2107-2108. 

RGE núm. 637/89, relativa a la protecció de I'aqüeducte 
roma de S' Argamassa. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2106-2107. 

RGE núm. 638/89, relativa al diposit d'aigua d'Es Pujols a 
Formentera. 
DS núm. 56 (19 d'abril), pago 2108-2109 . 
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RGE núm. 639/89, relativa a la situació deis nou locals del 
bloc de 66 d'habitatges de promoció pública en el carrer 
Reverendo Padre Ruguet de Maó. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pag, 2107. 

RGE núm. 642/89, relativa a la actuació de la Conselleria 
de Cultura per evitar I'enderrocament de la Posada de Son 

Perot a Muro. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pag, 2109-2110. 

RGE núm. 643/89, relativa al brot de tuberculosi 
presumptament detectat a un col'legi públic d'Eivissa. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2111. 

RGE núm. 650/89, relativa a la retirada immediata de la 
publicació Menorca. Camí de Cavalls. 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2127-2128. 

RGE núm. 669/89, relativa a la finan«;ació del Pla integral 
de sanejament de Formentera. 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2126-2127. 

RGE núm. 670/89, relativa a I'actuació d'un funcionari de 
la Consclleria d'Obres Públiques a les oficines d'Eivissa. 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2127. 

RGE núm. 683/89, relativa a mesures per resoldre els 
problemes derivats de les obres de la 3a fase de la via de 
cintura que afecten el coHegi d'integració La Purísima. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2175-2177. 

RGE núm. 694/89, relativa a les reunions formals del 
Govero amb el Consell Insular de Menorca per procedir al 
traspas de gestió en materia de cultura i esports, tal com 
s'ha fet amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2179. 

RGE núm. 695/89, relativa a l'estat d'execució de la 
inversió prevista en el Pla d'inversions per la compra d'una 
lIanxa-ambulancia cedida en ús a l' Ajuntament de 
Formentera. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177-2178. 

RGE núm. 696/89, relativa a I'aprovació definitiva de les 
normes subsidiaries de Formentera. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2178-2179. 

RGE núm. 709/89, relativa a I'aprovació per part del 
Go'vern del Pla especial de l' ANEI de S'Estany des Pe ix de 
Formentera. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177. 

RGE núm. 710/89, relativa a I'estat sanitari de I'aigua de 
consum a Muro. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2174-2175. 

RGE núm.738/89, relativa al compliment de la Llei de la 
funció pública per part del Govem. 
OS núm. 61 (1 1 de maig), pago 2233-2234. 

RGE núm.739/89, relativa a la dependencia de les escoles 
infantils del Govero de la comunitat autonoma de les IIles 
Balears. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2234-2235. 

RGE núm.740/89, relativa als agents forestals de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2235. 

RGE núm.741189, relativa a la Llei de normalització 
lingüística a les convocatories de borses de treball de la 
comunitat autónoma de les IIles Balears. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2235. 

RGE núm.745/89, relativa a distribució del BOCAIB. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2235-2236. 

• 
RGE núm.746/89, relativa als expedients de retirada de 
tanques publicitaries de les voreres de les carreteres de les 
Balears. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2231 -2232. 

RGE núm.772/89, relativa als retards entre la data de 
publicació i la de distribució del BOCAlB. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2230-2231. 

RGE núm.773/89, relativa a la dec\aració de zona 
marisquera de determinades zones del Port de Maó. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2232-2233. 

RGE núm.776/89, relativa a les directrius de protecció 
vinculants quan un ajuntament elabora el seu planejament. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2233. 

RGE núm.813/89, relativa a ajudes per a publicar i editar 
les encic\opCdies de les lIIes en el Pla de subvencions 
singulars en materia delllibre i biblioteques. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2268. 

RGE núm.822/89, relativa al projecte de cultiu de blat de 
les Índies per al consum del ramat boví. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2266-2267. 

RGE núm.823/89, relativa al control de la Conselleria 
d' Agricultura davant els "ous enverinats amb la 4-
aminopirina". 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2267. 

RGE núm.824/89, relativa a mesures de la Conselleria 
d' Agricultura i Pesca per evitar la proliferació de 
I'hemorragia vírica. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2267-2268. 

RGE núm.852/89, relativa a les gestions del Govero perque 
els escolars que acaben els cstudis d'EGB en catala puguin 
continuar-los en la mateixa lIengua a ccntres públics. 
OS núm. 63 (24 de maig), pago 2294-2295. 
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RGE núm.868/89, relativa al funcionament de la 3a i 4a 
fase de la via de cintura. 
DS núm. 63 (24 de maig), pago 2295. 

RGE núm.869/89, relativa al trasllat deIs dipósits de 
CAMPSA. 
DS núm. 63 (24 de maig), pago 2295-2297. 

RGE núm.1l99/89, relativa a la presentació per part del 
Govern de la proposta de directrius d'ordenació territorial. 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2327. 

RGE núm.1247/89, relativa a les concessions de noves 
freqüencies de radio. 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2327-2328. 

RGE núm. 1300/89, relativa a la informació hidrológica de 
l' iIIa de Menorca. 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2331-2332. 

RGE núm. 1377/89, relativa al Decret 73/89, pel qual es 
reconeix amb caracter provisional de denominació d'origen 
"Binissalem". 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2328-2329. 

RGE núm.1378/89, relativa a la rotonda de la carretera 
comarcal C-70S d'accés a Ciutadella. 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2329. 

RGE núm.1379/89, relativa al futur de la Cooperativa 
Agrícola Poblense. 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2329-2330. 

RGE núm.138S/89, relativa a la senyalització de les nostres 
carrete res. 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2355-2356. 

RGE núm.1392/89, relativa al coneixement de la lIengua 
catalana per cobrir 1I0cs de treball de la comunitat 
autónoma de les lIIes Balears. 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2356-2357. 

RGE núm.1410/89, relativa als trasts i edificis propietat de 
la comunitat autónoma de les IlIes Balears. 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2356 . 

RGE núm.1413/89, relativa a proves de motociclisme. 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2357-2358. 

RGE núm.1419/89, relativa a reforma del Servei de 
Veterinaria de la comunitat autónoma de les lIJes Balears. 
DS núm. 66 (18 d' octubre), pago 2373-2374. 

RGE núm.1469/89, relativa a les dues estacions de registre 
sísmico 
DS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2374-2375. 

RG En úm.1474/89, relativa al Projecte de lIei de constitució 
d'uns organismes de conca. 
DS núm. 66 (18 d'octubre), pag 2375-2376. 

RGE núm.1502/89, relativa a les obres de la carretera C
nI, tram Ciutadella-Ferreries. 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2400-2401. 

RGE núm.1503/89, relativa al volum de Dades Balears. 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2401. 

RGE núm.1531189, relativa a propaganda de les oficines 
d'informació turística d'nn Centro turístico de buceo. 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2403. 

RGE núm.lS44/89, relativa al retard multimensual 
extraordinari en el pagament, de les indemnitzacions per 
expropiacions a la Carretera C-nl, de Maó a Ciutadella, 
tram Ciutadella-Ferreries. 
DS núm. 67 (~ de novembre), pago 2404-2405. 

RGE núm.1546/89, relativa al nomenament del nou 
director de la Biblioteca pública. 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2401-2402. 

RGE núm.IS47/89, relativa a I'adquisició de I'arxiu de la 
familia Oleza. 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2402-2403. 

RGE núm.1569/89, relativa als criteris tecnics segllits per 
la Direcció Genera 1_ de Joventut per a I'obertura de 
tallafocs a Cabrera durant I'estiu del 1989. 
DS núm. 68 (8 de novembre), pago 2428-2429. 

RGE núm. 1576/89, relativa a reglamentació deIs sanitaris 
locals. 
DS núm. 7\ (23 de novembre), pago 2592-2593. 

RGE núm. 1652/89, relativa a la sitllació deIs productes 
d'alevins per als cultius marítims a les lIIes Balears. 
DS núm. 71 (23 de novembre), pago 2593-2594. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm.1796/88, relativa a programa d'adquisició de 
fons artístics de la comunitat autónoma de les IIIes Balears. 
Vota ció a causa d'empat en eomissió, DS núm. 60 (4 de maig), 
pag.2216-2217. 

RGE núm.1799/88, relativa a programa ~e recuperació 
d'arxius fotografíes. 
Votació a causa d'empat en comissió, DS núm. 62 (18 de 
maig), pago 2283. 

RGE núm. 2230/88, relativa a les obres de potabilització 
d'aigua a Eivissa i Formentera. 
DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2014-2019. 

RGE núm. 3111188, relativa a extracció d'arena a la Badia 
de Palma. 
Votació a causa d'empat en comissió, DS núm. 71 (23 de 
novembre), pago 2595. 
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RGE núm. 3138/88, relativa a la signatura d'un tractat 
d'unió en materia lingüística, entre les diverses 

administracions deIs Palsos Catalans. 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2028-2033. 

RGE núm. 38/89, relativa al Pla de revisió de les 
programacions vigents actualment a EGB, BUP i FP. 
Votació a causa d'empat en comissió, OS núm. 71 (23 de 

novembre), pago 2595-2596. 

RGE núm. 245/89, relativa a la presentació pel Govern de 
la comunitat autónoma dc les IIIes Balears d'un projecte de 
lIei que contempli la necessaria modernització de les 
infraestructures hoteleres i extrahoteleres. 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2033-2037. 

RGE núm. 287/89, relativa a estrategia balear per a la 
conservació de la naturalesa i els recursos naturals. 
OS núm . 54 (12 d'abril), pago 2056-2063. 

RGE núm. 510/89, relativa a col'lapses produ"its en les 
comun icacions aCries. 
OS núm. 57 (26 d'abril), pág. 2141-2144. 

RGE núm. 590/89, relativa a la creació d'una comissió 
coordinadora d'Educació per a la Salut a l'escola. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2 [88-2191. 

. 
RGE núm.625/89, relativa a l'aplicació a les lIIes Balears, 
del Reial Decret 1435/88 del Ministeri d' Agricultura. 
OS núm. 60 (4 de maig), pag 2217-2224. 

RGE núm.626/89, relativa a presentació per part del 
Govern d'una llei d'unitats mínimes de conreu a les IlIes 
Balears. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2283-2290. 

RGE núm.635/89, relativa a les escoles infantils. 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2224-2228 . 

RGE núm.727/89, relativa al manteniment de l'activitat 
agraria i la població rural. 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2364-2369. 

RGE núm.774/89, relativa a tribunals d'oposició de BUP i 
FP. 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2436-2441. 

RGE núm.817/89, relativa a la creaéió per part del Govern 
d'una oficina d'informació juvenil a F'ormentera. 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 242 J -2422. 

RGE núm. 1] 18/89, relativa a presentació per part del 
Govcrn d'un projectc de IIci de creació del salari social de 
les IIIes Balears. 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2599·2607. 

RGE núm.1373/89, relativa al Decret 1113/89, de 15 de 
setembre, relatiu als ajuts de l'Estat per les recents 
in u ndacions. 
DS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2381-2386. 

RGE núm. 1383/89, relativa a presentació per part del 
Govern d'un projecte de lIei sobre avaluació i declara ció 
d'impacte ambiental. 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2429-2436. 

RGE núm. 1384/89, relativa a presentació per part del 
Govern d'un projecte de llei que reguli la integració deIs 
disminults fisics quant a barreres arquitectóniques. 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2596-2599. 

INFORMES 

[nforme anual de la Comissió de Peticions corresponent al 
]988. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2111-2112. 

Informe de la Com issió de l' Estatut deis Diputats, sobre 
compatibilitat de la Diputada lI-lustre Sra. Teresa Riera i 
Madurell. 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2112. 

Informe de la Comissió dcll'Estatut deIs Diputats, sobre 
compatibilitat de la Diputada Il'lustre Sra. Encarna 
Magaña i Alapont. 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2428. 

Informe de la Comissió del l'Estatut deis Diputats, sobre 
compatibilitat del Diputat Il-Iustre Sr. Josep Maria Costa 
i Serra. 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2592. 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
PARLAMENT 

Liquidació del pressupost del Parlament del 1988. 
OS núm. 51 (29 de mary), pago 1966. 

DESIGNACIONS DIVERSES 

Elecció de ternes per a la cOllstitució del Tribunal Superior 
de Justicia de les l11es Balears. 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2046-2047. 

Elecció de representants del Parlament al Consell Social de 
la UIR. 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2372-2373. 
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

En rclació amb la destru ció del repetidor de TV3 a 
Alrabia. 
DS núm. 57 (26 d abril) pago 2l26. 

D'ALTRES 

Jurarnent o promesa de la diputada Teresa Riera 
Madurell. 
DS núm. 51 (29 de mars:), pág. 1966. 

Jurament o promesa de la diputada Encarnación Magaña 
i Alapont. 
DS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2372. 

Jurament o promes.a del diputatJosep Maria Costa i Serra. 
DS núm. 69 (9 de novembre), pago 2456. 

• 


