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ADROVER 1 OBRADOR, COSME (Grup Parlamentari 
AP-PLlPopular) 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm.625/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a l'aplicació a les Illes Balears, del Reia! Decret 
1435/88 del Ministeri d'Agricultura, DS núm. 60 (4 de maig), 
pag.2223. 
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115 

RGE núm.626/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a presentació per part del Govem d'una llei d'Unitats 
mínimes de Conreu a les Illes Balears, DS núm. 62 (18 de 
maig), pago 2288. 

RGE núm.727/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al manteniment de l'activitat agraria i la població rural, 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2368. 

ALEÑAR I PUJADAS, Ma. ANTONIA (Grup 
Parlamentari CDS) 

Projectes de llei 
RG E núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6351 i 6358. 
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Proposicions de lIei 
RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

dec1aració de la zona costera entre Cala Mitjana i platges de 
Binigaus, així com els barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, 
la Canova, Son Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre 
Vella i Binigaus area nanual d'especial interes, DS núm. 51 
(29 de mar¡;;), pago 1994 i 1996. 

RGE núm. 2047/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 
dec1aració de Cala Varques com a area natural d'especial 
interes, DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2021 . 

RGE núm. 2071/88, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a control de complirnent de resolucions, DS núm. 53 
(6 d'abril), pago 2041. 

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

Proposicions no de lIei 
RG ~ nÍlm. 590/89, del rup Parlamentad Soc jali l a, 

relali A a la creació d ' una eomi sió oon.linadora d' -ducació 
pel' a la a lut a I'escola D núm . 59 " de maig). pago 2 1 O. 

RG - núm. 11 ) 8/89 , del r\lp Parlamenlari P M-· EM, 
relativa a presentació per part del Govern d' ul1 projéct de lI eí 
de creació del s( lari . ocial d les II les Oalears, D núm, 7 1 (23 
de novembre), pág. 1604. 

RG - l1úm. 1 84/89, del Grup Parlamenté ri iali la. 

~c1a Li a a pl'e::;enlació per pan del o em d'un projectc de lIei 
que reguli la integraéió deIs disminuHS físi,cs quant a barreres 
arquile tCmiques, D núm. 71 (23 de Ilovelllbre), pago 2598 .. 

ALFONSO 1 VILLANUEVA, JOSEP ALFONSO (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIeí 
RGE núm. 564/88 de la funció pública, OS núm. 48 (22 de 

febrer), pago 1880. 
R: E núm. 12841 9, de eredil extraordinari pe .. a la 

finan<;:aci6 de les mesure urgenls per a la reparació deis d anys 
causats per les pluges lorrencials i tempestes a determinades 
zones de les IIles Balears, DS núm. 66 (18 d ' clubre), pago 
2387-2"95. 

RG . núm. 1476/89 de pressup lsgenerals de la comunil'at 
aU lOlloma le les IIl es Balears per a l 1990, D núm . 72 (20 , 2 1 
i 22 de desell1brc), pago 6217-6220, 6222-6225, 6228-6230, 
6233-6234, 6237 -624 1, 6243-6250, 6255-6261 6284 6302-
6304 6..>73-6375, 397.~6"'98 , 6403-6404 ¡ 6406- 408. 

Esmenes a la totalitat 
R E nlÍm. 1 "44/89 deis Grups Parlamcnlaris ocia listtl , 

P M- =EM j ~DS, al Projccte de Ilei de credit xtraordinari 
D núm. 64 (4 d octubre). par>. 2336-2339, 234 -2346 i 2349. 

RG E núm. 1 677J89 j I ó 19/89, deis rups Parlamentaris 
DS i r M- -EM, al Projcclc de lI e i R - núm. 1476/8 ,de 

pre. suposts generals de la omunilat autonoma de les IIles 
Balears per al 1990, D núm . 69 (9 de novembre), pago 2 70-
2472 i 24 82 . 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autónoma de les I1Ies Balears, DS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2540-2541,2579-2580 i 2582. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 

contemplar la nova llei del Fons de Compensació 
lnterterritorial, DS núm. 61 (11 de maig), pago 2243-2246, 
2249 i 2255-2260. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 819/89, del Grup Parlamentari Socialista 

relativa a política general de transports terrestres de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 65 (14 
d'octubre), pago 2359-2361 i 2363-2364. 

Mocions 
RGE núm.1485/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de transports terrestres a la cOl1lunitat 
autonoma de les IIIes Balears, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pago 2405-2406, 2408-2409 i 24 J 3-2414. 

Preguntes 
RGE núm.1379/89, relativa al futur de la Cooperativa 

Agrícola Poblense, OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2329-2330. 

Proposicions no de \Iei 
RGE núm. 510/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a coHapses produYts en les comunicacions aeries, DS 
núm. 57 (26 d'abril), pago 2142-2143. 

RGE ' núm. 1373/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Decret 1113/89, de 15 de setembre, relatiu als ajuts 
de rEstat per les recents inundacions, OS núm. 66 (I8 
d'octubre), pago 2383-2384. 

CAPÓ 1 GALMÉS, MIQUEL (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Projectes de \lei 
RGE núm.) 284/89, de credit extraordinari per a la 

finan¡;;ació de les mesures urgents per a la reparació deis d'anys 
causats per les pluges torrencials i tempestes a determinades 
zones de les llles Balears, DS núm. 66 (I8 d'octubre), pago 
2389 i 2392-2393 . 

RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6264-6265, 6268-6269, 6287-62R9. 
6293-6296,6308,6311,6316-6317,6322-6325,6329,6354-
6358,6360,6362-6365,6390,6394-6395, 6397-6398 i6401-
6402. 

Proposiciolls de Ilei 
RGE núm. 207 l/88 , del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a control de complilllent de resolucions, DS núm. 53 
(6 d'abril), pago 2041-2042. 
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Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1344/89, deIs Grups Parlamentaris Socialista, 

PSM-EEM i CDS, al Projecte de Ilei de credit extraordinari, 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2347-2348. 

RGE núm.1677/89 i 1619/89, deIs Grups Parlamentaris 
CDS i PSM-EEM, al Projecte de lIei RGE núm. 1476/89, de 
pressuposts generals de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears per al 1990, DS núm. 69 (9 de novembre), pago 2474-

2476. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 2058/88, relativa a criteris basics que ha de 

contemplar la nova Ilei del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 61 (11 de maig), pago 2246-2247, 
2251-2255 i 2257-2260. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 598/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem en relació amb els organismes de 
rEuropa comunitaria, DS núm . 60 (4 de maig), pago 2210. 

Mocions 
RGE núm.788/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem envers els organismes de 
l'Europa comunitaria, DS núm. 63 (24 de maig), pago 2303-
2305. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1373/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al Decret 1113/89, de 15 de setembre, relatiu als ajuts 
de l'Estat per les recents inundacions, DS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2384-2386. 

CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm.171/89, de modificació de la Llei 11189, de 

declaració de la zona d'Atalis com a area natural d'especial 
interes, OS núm. 63 (24 de maig), pago 2308-2311. 

Comunicacions del Govcrn 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

l' interes social d'edificacions i instal'lacions en sol no 
urbanitzable, DS núm. 58 (27 d'abril), pago 2160-2161. 

Preguntes 

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 Huguet de Maó, DS núm. 56 (19 d'abril) , 
pag.2107. 

RGE núm.773/89, relativa a la declaració de zona 
marisquera de deterrninades zones del Port de Maó DS núm 
61 (\1 de maig), pago 2232. ,. 

RG E núm. 1469/89 , relativa a les dues estacions de reaistre 
sísmic, DS núm. 66 (\8 d'octubre), pago 2374-2375 ::o 

COLL 1 AI'LÉS, LLUÍS (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 285/89, del Consell Insular de Menorca, relativa 

a reforma parcial de la L1ei de mesures de foment del 
patTimoni historie de les IlIes Balears, DS núm. 54 (12 d'abril), 
pago 2065-2066. 

COSTA 1 COSTA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 1509/88, rel ativa a criteris amb que s'acorda 

[,interes social d'edificacions i instal' lacions en so l no 
urbanitzable, DS núm. 58 (27 d'abril), pago 2163 . 

RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 
contemplar la nova lI ei del Fons de Compensació 
lnterterritorial, OS núm. 61 (11 de maig), pago 2252. 

Preguntes 
RGE núm. 582/89, relativa al tancament deIs apartal1lents 

Orquídea situats al Passeig Marítil1l de Santa Eulalia, DS núm. 
54 (12 d'abril), pago 2048. 

RGE núm. 586/89, relativa a I'actuació de la Conselleria de 
Cultura, per evitar el deterioral1lent provocat per a la falta 
d'atenció i manteniment de les Murades d'Eivissa, DS núm . 54 
(12 d'abril), pago 2050-2051. 

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

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

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

Proposieions no de lIei-
RGE núm. 2230/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d'aigua a Eivissa i Formentera, OS 
núm. 52 (5 d'abril), pago 20\7-2019 . 

COSTA 1 SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec. 
DS núm. 69 (9 de novembre) , pago 2456. 

FEBRER 1 GENER, ANTONI (Grup Parlamcntari 
Socialista) 

Projeetes de llei 
RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals dc la comunitat 

autonoma de les I1lcs Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de descl1lbre), pago 6275 i 6392-6396. 
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Preguntes 
RGE núm. 583/89, relativa a les rotondes obertes a 

I'entrada de Ciutadella de Menorca, OS núm. 54 (12 d'abril), 
pag.2049. 

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

RGE núm.1378/89, relativa a la rotonda de la carretera 
comarcal C-705 d'accés a Ciutadella, DS núm. 64 (4 
d'octubre), pago 2329. 

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

Proposicions no de lIei 
RGE núm.774/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a tribunals d'oposició de BUr i Fr, DS núm. 68 (8 de 
novembre), pago 2439 i 2440-2441. 

GÓMEZ ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de \lei 
RGE núm. 14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1990, OS núm T!. (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6351-6353 i 6357-6365. 

Preguntes 
RGE núm. 584/89, relativa a la situació administrativa de 

la plac;:a de metge titular de Puigpunyent, DS núm. 54 (12 
d'abril), pago 2047-2048. 

RGE núm. 710/89, relativa a l'estat sanitari de l'aigua de 
consull1 a Muro, DS núm. 59 (3 de maig), pago 2174-2175. 

RGE núm. 1576/89, relativa a reglamentació deIs sanitaris 
locals, DS núm. 71 (23 de novembre), pago 2592-2593. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 590/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació d'una comissió coordinadora d'Educació 
per a la Salut a l'escola, DS núm. 59 (3 de maig), pago 2188-
2191. 

RGE núm.635/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les escoles infantils, DS núm. 60 (4 de maig), pago 
2224-2225 i 2228. 

RGE núm. 1118/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a presentació per p31t del Govem d 'un projecte de !lei 
de creació del salari social de les lIles Balears, OS núm. 71 (23 
de novembre), pago 2606. 

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

Projectes dc /lei 
RGE núm. 1476/89, de pressuposts generals de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de dcsembre) , pago 6252-6253 i 6407-6408. 

Proposicions de IIei 
RGE núm. 2047/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

dec\aració de Cala Varques com a are a natural d'especial 
interes, OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2022-2024. 

RGE núm. 778/87, deis Grups Parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, relativa a consells insulars, OS núm. 55 (13 
d'abril), pago 2080-2081,2087-2088,2091,2093-2094,2096-
2100 i 2102. 

RGE núm. 1585/89, deis Grups Parlamentaris Socialista i 
PSM-EEM, relativa a dec\aració de Mondragó com a are a 
natural d'especial interes, DS núm. 71 (23 de novembre), pago 
2612. 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears, OS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2517-2519, 2539-2540, 2550-2552, 
2561-2562,2572-2573,2576-2577 i 2580-2581. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

l'interes social d'edificacions i installacions en sol no 
urbanitzable, OS núm. 58 (27 d 'abril), pago 2153-2156 i 2164. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 141189, 143/89, 144/89, 148/89 i 149/89, deis 

Grups Parlamélltaris Mixt, CDS, UM, Socialista i PSM-EEM, 
respectivament, sobre ets criteris per a l'elaboració del Pli 
Director de Ports ESPOltius, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1944-1946 i 1949-1950. 

RGE núm. 855/89, 861189, 862/89, 863/89 i 864/89, deIs 
Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Popular, COS i PSM
EEM, respectivament, a les Mesures cautelars en materia 
d'arees Ilaturals de les lIJes BaJears, DS núm. 63 (24 de maig), 
pago 2315 ,23 18 i 2320-2324. 

RGE núm. 1556/89, 1557/89, 1558/89, 1560/89 i 1562/89 
deis Grups Parlament¡¡ris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, ats criteris i objectius que han de regir 
J'elaboració deJ PJa Director Sectorial de Pedreres de Balears, 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2447-2451 i 2453. 

Mocions 
RGE núm. 622/89, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

política general de concessions d ' aigua, OS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2115. 

ProposicioJ.1s no de lIei 
RGE nú'm. 287/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a estrategia balear per a la conservació de la naturalesa 
i els recursos naturals, OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2061-
2062. 

RGE núm.1383 /89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a presentació per part del Govern d'un projecte de !lei 
sobre avaluació i dec1aració d' impacte ambiental, DS núm. 68 
(8 de novembre), pago 2434-2435. 
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GUlLLEM 1 RIPOLL, PAULA (Grup Parlamentari 

Socialista) 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat auto noma de les IIles Balears, DS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2538. 

Preguntes 
RGE núm. 539/89, relativa a obres al municipi de Sant 

Josep de Sa Talaia d'Eivi ssa, DS núm. 53 (6 d'abril), pago 

2026. 
RGE núm. 541/89, relativa a la marginació de la llengua 

propia i oficial de la comunitat autonoma de les IlIes Balears 
rm els actes de la Diada Autonomica celebrada a les Pitiüses, 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2026. 

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

RGE núm. 610/89. relativa als actes a celebrar per la 
Conselleria de Cultura amb motiu del dia de Sant Jordi, día del 
!libre, DS núm. 56 (19 d'abril), pago 2110. 

RGE núm. 643/89, relativa al brot de tuberculos i 
presumptament detectat a un col'legi públ íc d'Eivissa, DS 
núm. 56 (19 d'abril), pago 211l. 

RGE núm. 695/89, relativa a I'estat d'execució de la 
inversió prevista en el Pla d'ínversions per la compra d 'una 
Ilanxa-ambulancia ced ida en ús a l' A juntament de Fonncntera. 
DS núm. 59 (3 de maig), pago 2177. 

RGE núm . 696/89, relativa a I'aprovació definitiva de les 
Normes Subsidiaries de Fom1entera, DS núm. 59 (3 de maig), 
pago 2 178-2179. 

Proposicíons no de lIeí 
R.GE núm. 2230/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d'aigua a Eivissa i Fonnentera, DS 
núm. 52 (5 d'abril), pago 2016. 

RGE núm.817/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació per part del Govem d'w1a oficina 
d'informació juvenil a Formentera, DS núm. 67 (2 de 
novembre), pago 2422. 

RGE núm. 1384/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a presentació per part del Govem d'un projecte de !lei 
que reguli la integració deis disminu"its fisics quant a barreres 
arquitectoniques, DS núm. 71 (23 de novembre), pago 2598. 

HUGUET 1 ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari AP
PL/Popular) 

Projectes de lIei 

RGE núm.171/89, de modificació de la Llei 11189, de 
declaració de la zona d' Atalis com a area natural d 'especial 
interes, DS núm. 63 (24 de maig), pago 2310-2311. 

JAÉN 1 PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari AP
PL/Popular) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 564/88, de la funció pública, DS núm. 48 (22 de 

febrer),pag. 1862-1863, 1865-1871, 1874, 1877, 1879-1882, 
1884-1886,1889-1890,1893,1895 i 1897-1899. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm.635/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a les escoles infantils, DS núm. 60 (4 de maig), pago 
2226-2228. 

RGE núm.774/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a tribunals d'oposició de BUP i FP, DS núm. 68 (8 de 
novembre), pago 2439-2440. 

JUAN 1 MARÍ, lLDEFONS (Crup Parlamentari Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 637/89, relativa a la protecció de I'aqüeducte 

roma de S'Argamassa, DS núm. 56 (19 d'abril) , pago 2106-
2107. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm.817/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació per part del Govem d'una oficina 
d' infonnació juvenil a Formentera, DS núm. 67 (2 de 
novembre), pago 2421. 

LÓPEZ 1 CASASNOV AS, JOAN FRANCESC (Grup 
Parlamentari PSM-EEM) 

Projectes de lIei 
RGE núm.171/89, de modificació de la L1ei 11/89, de 

declaració de la zona d'Atalis com a area natural d'especial 
interes, DS núm. 63 (24 de maig), pago 2305 i 2307-2308. 

RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 
auto noma de les Illes Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6272-6273,6276-6278,6281,6286-
6287,6290,6293,6296 i6298. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

dec1aració de la zona costera entre Cala Mitjana i platges de 
Binigaus, així com els barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, 
la Canova, SOFl Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre 
Vella i Binigaus area natural d'especial interes, DS núm. 51 
(29 de man;), pago 1994-1995 i 1998-1999. 

RGE núm. 2071188. del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a control de compliment de resolucions, DS núm. 53 
(6 d 'abril), pago 2041. 

RGEnúm. 285/89, del Conselllnsularde Menorca, relativa 
a reforma parcial de la L1ei de mesures de foment del 
Patrimoni Historic de les llles Balears, DS núm. 54 (12 
d'abril), pago 2063-2064 i 2066-2067. 

RGE núm. 778/87, deis Gll1pS Parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, relativa a consells insulars, OS núm. 55 (13 
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d'abril), pago 2079-2082, 2086-2087, 2091-2095, 2099-2100 
i 2102. 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears, DS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2507-2511, 2528-2530, 2547-2548, 
2569-2572, 2578-2579 i 2585. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 301/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política d'esport i lleure del Govem de [a 
comunitat autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2120-2121. 

RGE núm. 302/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política cultural del Govem de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 54 (12 d'abril), pago 
2054-2055. 

RGE núm. 597/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem en materia de treball, DS núm. 59 
(3 de maig), pago 2183-2184 i 2188. 

RGE núm.827/89, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política del Govem en materia d'indústria, DS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2379. 

Mocions 
RGE núm. 655/89, del Grup Parlamentari Socialista. 

relativa a política cultural del Govem de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2140-2141. 

RGE núm. 697/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esport i lleure del Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 59 (3 de maig), pago 
2182 . 

RGE núm.78 1189, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govern en materia de treball, DS núm. 62 
(18 de maig), pago 2268-2270 i 2273-2274. 

Preguntes 
RGE núm. 231 /89 , relativa al Pla d'Exposicions peral 1989 

del Govem de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 51 (29 de mar¡;:), pago 1966. 

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

RGE núm. 346/89, relativa a programes de millora 
d'educació fisica i d 'equipaments esportius escolars, DS núm. 
51 (29 de mar¡;:), pago 1967-1969. 

RGE núm:'512/89, relativa a activitats "lo ves a la Mar", 
DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2006. 

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

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

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

RGE núm. 694/89, relativa a les reunions fonnals del 
Govem amb el Consell Insular de Menorca per procedir al 
¡raspas de gestió en materia de cultura i esports, tal COIll s'ha 

fet amb el Consell Insular d'Eivissa i Fonnentera, DS núm. 59 
(3 de maig), pago 2179. 

RGE núm.813/89, relativa a ajudes per a publicar j editar 
les encic!opedies de les Illes en el Pla de subvencions singulars 
en materia delllibre i biblioteques, DS núm. 62 (18 de maig), 
pag.2268. 

RGE núm.l247/89, relativa a les concessions de noves 
freqüencies de radio, DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2327-
2328. 

RG . núm. 1300/89, relativa a In infonnació hidrológica de 
Pilla de Menorca, D núm. 64 (4 d' o lubre), pago 233 1. 

R 1::. nÚ1l1 . 1392/89, relativa al coneixement de la lIengua· 
catalana pe!" cobrir lIocs de treball de la comun ital autonoma de 
les files alenrs, D núm. 65 (14 d octubre), pago 2356-2357. 

R • núm. I 474 /89, relativa a l Projecle de lIei de' 
con.slirució d '\IIlS organi mes de conea D núm. 66 (18 
d octubre), pago 2375-2376. 

RGE núm. J 531/89, relativa a propaganda de les ofícines 
d' lnfo1ll1ació turística d' un Centro turístico de buceo, DS núm. 
67 (2 de novembre), pago 2403. 

RGE núm.1544/89 , relativa al retard multimensual 
extraordinari en el pagament, de les indemnitzacions per 
expropiacions a la Carretera C-72I, de Maó a Ciutadella, tram 
Ciutadella-Ferreries, DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2404-
2405. 

Proposicio/ls /lO de I/eí 
RGE núm. 3138/88, del Grup Parl, mentari P M-EEM, 

relativa a la s ignar·ura d'un lractal d unió en materia lingüística, 
entre les diverses administracions deis PaYsos Catalans, DS 
núm. 53 (6 d 'abril), pago 2028-2029 i 1032. 

RGE núm. 510/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a col·lapses produi"ts en les comunicacions aeries, DS 
núm. 57 (26 d'abril), pago 2141-2142 i 2144. 

RGE núm. 590/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'una comissió coordinadora d'Educació 
p~r a la Salut a I'escola, DS núm. 59 (3 de maig), pago 2190. 

RGE núm.635/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a les escoles infantils, DS núm. 60 (4 de maig), pago 
2226. 

MAGAÑA ALAPONT, ENCARNACIÓ (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del carrec de diputada. 
DS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2372. 

MARÍ 1 CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 778/87, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, 

Socialista i UM, relativa a consells insulars, DS nÚl11. 55 (13 
d 'abril), pago 2101-2102. 
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Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2230/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d'aigua a Eivissa i Formentera, DS 
núm. 52 (5 d'abril), pago 2014-2015 i 2018-2019. 

MARÍ 1 FERRER, ANTONI (Crup Parlarncntari AP

PLlPopular) 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 817/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació per part del Govern d'una oficina 
d'informació juvenil a Formentera, DS núm. 67 (2 de 
'llovembre), pago 2422. 

MARTÍN l PERECRÍN, JOSÉ LUIS (Crup Parlarnentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 564/88 de la funció pública, DS núm. 48 (22 de 

febrer), pago 1864, 1866-1867, 1869-1872, 1875-1876, 1881, 
1883-1886,1889,1891-1892,1894-1897, 1903-1904i 1906. 

RGE núm.14 76/89, de pressuposts general s de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6322-6333, 6366-6367, 6369-6371, 
6391-6392 i 6396-6397. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 597/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem en materia de treball, OS núm. 59 
(3 de maig), pago 2186-2187. 

Mocions 
RGE núm.781/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govern en materia de treball, OS núm. 62 
(18 de maig), pago 2272-2273. 

Preguntes 
RG E núm. 772/89, relativa als retards entre la data de 

publicació i la de distribució del BOCAIB, OS núm. 61 (11 de 
maig), pago 2230-2231. 

. MA VOL l S ERRA, JOAN (Grup Parlamentari PSM-EEM) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1284/89, de credit extraordinari per a la 

finan~ació de les mesures urgents per a la reparació deis d'anys 
causats per les pluges torrencial s i tempestes a determinad es 
zones de les Illes Balears, OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 
2387 i 2394-2395. 

RGE núm.1476/89, de pressuposts general s de la comunitat 
autónoma de les IIles Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6336-6337. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2047/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

decIaració de Cala Varques com a area natural d'especial 
inleres. DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2020 i 2023-2024. 

RGE núm. 1585/89, deis Grups Parlamentaris Socialista i 
PSM-EEM, relativa a declaració de Mondragó com a area 
natural d'especial interes, OS núm. 71 (23 de novembre), pago 
2607 -2609 i 2612. 

Esrnenes a la totalitat 
RGE núm. 1344/89, deis Grups Parlamentaris Socialista, 

PSM-EEM i COS, al Projecte de llei de credit extraordinari, 
OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2334-2336, 2344-2345 i 2348-
2349. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

I'interes social d'edificacions i instal'lacions en sól no 
urbanitzable, OS núm. 58 (27 d'abril), pago 2149-2151, 2157-
2158,2162 i 2164-2165. 

Propostes de resolució 
RGE núm . 141/89, 143/89, 144/89, 148/89 i 149/89, deis 

Grups Parlamen.taris Mixt, COS, UM, Socialista i PSM-EEM, 
respecti vament als criteris pe(a l' elaboració del P la Director de 
Ports Esportius, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 1936-1938, 
1943, 1946 i 1950. 

RGE núm. 855/89, 861/89, 862/89, 863/89 i 864/89, deis 
Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Popular, COS i PSM
EEM, respectivament, a les Mesures cautelars en materia 
d'arees naturals de les llles Balears, OS núm. 63 (24 de maig), 
pago 2314, 2316-2318, 2320 i·2322. 

RGE núm. 1556/89,1557/89,1558/89,1560/89 i 1562/89 
deis Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als criteris i objectius que han de regir 
l'elaboració del Pla Director Sectorial de Pedreres de Balears. 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2444-2446 i 2451. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2159/88, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a política general de concessió d'aigües, DS núm. 52 (5 
d'abril), pago 2011. 

Mocions 
RGE núm. 622/89, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

política general de concessions d'aigua, OS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2114-2115 . 

Preguntes 
RGE núm. 380/89, relativa a cost deis anuncis publicats per 

la Conselleria de Cultura, OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2003. 
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.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.1199/89, relativa a la presentació per part del 
Govem de la proposta de directrius d'ordenació territorial, OS 
núm. 64 (4 d'octubre), pago 2327. 

RGE núm.1569/89, relativa als criteris tecnics seguits per 
la Oirecció General de Joventut per a I'obertura de talla-focs a 
Cabrera durant l'estiu del 1989, OS núm. 68 (8 de novembre), 
pago 2428-2429. 
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Proposicions no de lIei 
RGE núm.1373/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa al Decret 1113/89, de 15 de setembre, rclatiu als ajuts 
de l'Estat per les recents inundacions, D núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2381-2382. 

RO E núm. 138 /89 del Grup Parlamentari Socialista, 
relativaa presenlació per part del Govem d'un projecte de \lei 
sobre avaluació i dec\aració d'impacte ambiental, DS núm. 68 
(8 de novembre), pago 2433-2434. 

MESQUlDA 1 GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
AP-PLlPopular) 

Interpel'lacions 
RGE núm. 309/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera del Govem de la comunitat 
autónoma de les lIles Balears. DS núm. 55 (13 d'abril), pág. 
2076-2077 . 

Mocions 
RGE núm. 653/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera del Govem de la com unitat 
autonoma de les 1I1es Balears, OS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2133-2134. 

MOLL 1 MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Jlei 
RGE núm. 1476/89, de pressuposts general s de la comunitat 

autónoma de les files Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pág. 6274 i 6293 . 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1677/89 i 1619/89, deIs Grups Parlamentaris 

COS i PSM-EEM, al Projecte de lIei RGE núm. 1476/89, de 
pressuposts generals de la comunitat autónoma de les IlIes 
Balears per al 1990, OS núm. 69 (9 de novembre), pago 2466-
2467 i 2469. 

lnterpel'lacions 
RGE núm.598/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govern en relac ió amb els organismes de 
l'Europa comunitaria, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2209-
2210. 

Mociolls 
RGE núm.788/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Gavern envers els organismes de 
\' Europa comunitaria, OS núm. 63 (24 de maig), pago 2302-
2303. 

Proposicions no de lIei 
R E nÚIn . 313 8/88, del Grup Parlamentari P M- ' EM. 

relativa a la signatura d' un u'acta l d 'un ió en materia lingiiística, 
entre les diverscs admini tracions de is Pa"isos ata lans, D 
núm. -., (6 d abril), pago 2029-2030 j 2033 . 

NADAL 1 AGUIRRE, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm.1512/88, de funció inspectora i sancionadora en 

materia de Turisme, DS núm. 59 (3 de maig), pago 2192, 
2194-2195,2197-2198 i 2200-2204. 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts general s de la comunitat 
autonoma de les Itles Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 2 I 
i 22 de desembre), pago 6262, 6266-6269 i 6401. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 116/89 i 1 18/89, deis Grups Parlamentaris CDS, 

Socialista i PSM-EEM, als Criteris per a l'elaboració del Pla 
director de I'oferta turística, DS núm. 49 (23 de febrer) , pago • 1919. 

Proposicions no de IIci 
RGE núm. 245/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la presentació pel Govem de la comunitat autónoma 
de les IIles Balears d'un projecte de Ilei que cantempli la 
necessaria modernitzacíó de les inf'i-aestructures hoteleres i 
extrahoteleres, OS núm. 53 (6 d 'abril), pago 2036. 

OLlVER 1 MASSUTÍ, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de /lei 
RGE núm.1476/89, de pressuposts generals de la comwlitat 

autónoma de les IIIes Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6312-6314 i 6328-6329. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 309/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera del Govem de la camunitat 
autonoma de les llles Balears, DS núm. 55 (13 d'abril), pago 
2073-2075 i 2077. 

Mocions 
RGE núm. 653/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera del Govem de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears, OS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2129-2131 i2133-2134. 

Preguntes 
RGE núm. 1652/89, relativa a la sítuació deis productes 

d'alevins per als cultius marítims a les lIIes Balears, DS núm . 
71 (23 de novembre), pago 2593-2594. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari PSM
EEM) 

Projectcs de lIei 
R I E núm. 1040/88 de reg llo i cÍJ'culaci ' d'ellli talS 

autónomes, ernpreses pübliques j vlIlculades a la comunitat 
auton ma de les IlIes J3alears, OS núm. 5 1 (29 de l11ar~) , pago 
1970-197 1, 197 - 1974 , 1979-1 980. 1982- 1987. 1 90 i 1993. 
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ROE núm. J 476/89, de pressuposlS generals de la comunÍtat 
autonoma de les IIlcs Balears per al 1990, D. numo 72 (20, 2 1 
i 22 de desembrc). pago 6305-63 11, 6313-6315, 63 17-6318, 
6323-6327, 6329,633 1-6332,6377-6378 i 6381 . 

Mocions 
RGE núm. 653/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera del Govem de la comunitat 
autonoma de les IlIes Balears, DS núm. 57 (26 d'abril), pago 

2132-2133. 
ROE núm.787/89, del Orup Parlamentari Socialista, 

r,elativa a política firal, OS núm. 62 (18 de maig), pago 2280. 
ROE núm.1516/89, del Grop Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia d' industria, OS núm. 67 (2 de novembre), 
Jag. 2418-2419. 

Preguntes 
ROE núm.1419/89, relativa a reforma del Servei de 

Veterinaria de la comunitat autanoma de les Il1es Balears, OS 
núm. 66 (18 d'octubre), pago 2373-2374. 

Proposicions no de lIei 
ROE núm. 625/89, del Orop Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a I'aplicació a les Illes Balears, del Reial Oecret 
1435/88 del Ministeri d'Agricultura, OS núm. 60 (4 de maig), 
pago 22) 7-2218,2220-2221 i 2223-2224. 

ROE núm. 626/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
rcla,tiva a presentació per part del Oovem d'una Il ei d'unitats 
mínimes de conreu a les mes Balears, OS núm. 62 (18 de 
maig), pago 2283-2285 i 2288-2290. 

ROE núm. 727/89, del Grop Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al manteniment de l'activitat agraria i [a pob1ació rural, 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2364-2365 i 2367. 

PALAU 1 TORRES, PERE (Grup Parlamentari AP
PLlPopu1ar) 

Projectes de Ilei 
ROE núm. 1512/88, de funció inspectora i sancionadora en 

materia de turisme, OS núm. 59 (3 de maig), pago 2) 94 i 2197. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 116/89 i 118/89, deis Orups Parlamentaris COS, 

Socialista i PSM-EEM, als criteris per a I' elaboració del Pla 
director de l' oferta turística, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1915-1916,1920 i 1926. 

PASCUAL [ AMORÓS, MIQUEL Grup Parlamentari 
UM) 

Projcctes de lIei 

ROE núm. 564/88 de la funció pública, OS núm. 48 (22 de 
febrer), pago 1874, 1883 i 1888-1889. 

RGE núm. 1040/88, de regim i circulació d'entitats 
autanomes, empreses públiques i vinculades a la comunitat 
autalloma de les [lIes Balears, OS núm. 51 (29 de mare;:), pago 
1970,1976, 1979, 1983, 1985 i 1987. 

RGE núm.1512/88, de funció i.nspectora i sancionadora en 
materia de turisme, OS núm. 59 (3 de maig), pago 2193-2196. 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts general s de la comunitat 
auto noma de les Illes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6232,6260,6264,6274-6276, 6283, 
6307-6308, 6316, 6320, 6323 i 6341. 

Proposicions de Ilei 
ROE núm. 2047/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

declaració de Cala Varques com a area natural d'especial 
interes, OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2020-2021. 

RGE núm. 285/89, del Conselllnsular de Menorca, relativa 
a reforma parcial de la Llei de mesures de foment del 
Patrimoni Historie deles IIIes Balears, DS núm. 54 (12 
d'abril), pago 2064. 

RGE núm. 287/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a estrategia balear per a la conservació de la naturalesa , 
i els recursos naturals, OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2058-
2059. 

ROE núm. 778/87, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, relativa a consells insulars, OS núm. 55 (13 
d ' abril), pago 2079. 2084-2085, 2090, 2094, 2096, 2099 i 21 O l. 

RGE núm. 1585/8 9, deis Grups Parlamentaris Socialista i 
PSM-EEM, relativa a declaració de Mondragó com a area 
natural d'especial interes, DS núm. 71 (23 de novembre), pago 
2610-2611. 

Esmenes a la totalitat 
ROE núm.1677/89 i 1619/89, deIs Grups Parlamentaris 

COS i PSM-EEM, al Projecte de lIei RGE núm. 1476/89, de 
pressuposts generals de la comunitat autonoma de les IJIes 
Balears per al 1990, OS núm. 69 (9 de novembre), pago 2473-
2474. 

Debat general sobre l'acció política i de Govern de la 
comllnitat auto noma de les lIIes Balears, OS núm. 70 (i 4, 15 
i 16 de novembre), pago 2501-2504, 2537-2538 i 2546-2547. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 1509/88, relativa a Criteris amb que s'acorda 

l'interes social d'edificacions i i.nstal·lacions en sol no 
urbanitzable, OS núm. 58 (27 d'abril), pago 2147-2148,2161 
i 2163. 

RGE núm.2058/88, relativa a Criteris basics que ha de 
contemplar la nova l1ei del Fons de Compensació 
Interterritorial, OS núm. 61 (11 de maig), pago 2240. 

RGE núm. 218/89, relativa a cooperatives, OS núm. 50 (28 
de febrer), pago 1958. 

Propostes de reso)ució 
ROE núm. 116/89 i 118/89, deIs Grups Parlamentaris COS, 

Socialista i PSM-EEM, als Criteris per a l'elaboració del Pla 
director de I'oferta turística, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1912-1913,1919 i 1924-1925. 

RGE núm. 141/89, 143/89, 144/89, 148/89 i 149/89, deIs 
Grup Parlamcntaris Mixt, CD ,UM, Socialista i PSM-EEM, 
respecti vament, als riteris per a I'elaboració del Pla Director 
de POr! Espo/1ius, DS núm. 49 (T de febrer), pago 1938-1939 
i 1943. 
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RGE núm. 855/89,861/89,862/89,863/89 i 864/89, deis 
Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Popular, COS i PSM
EEM, respectivament, a les Mesures cautelars en materia 
d'arees naturals de les Illes Balears, DS núm. 63 (24 de maig), 
pag. 2318. 

RGE núm. 1556/89,1557/89,1558/89,1560/89 i 1562/89 
deis Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als Criteris i objectius que han de 
regir l'elaboració del Pla Director Sectorial de Pedreres de 
Balears, OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2443-2444 i 2452. 

Mocions 
RGE núm. 622/89, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

política general de concessions d'aigua, OS núm . 56 (19 
d' abril), pago 2114 . 

RGE núm. 653 /89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política pesquera del Govern de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears, OS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2131. 

RGE núm.787/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política 11ral, OS núm. 62 (J 8 de maig), pago 2279. 

Proposicíons 110 de lIeí 
RGE núm. 2230/88 , del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d ' aigua a Eivissa i Fonnentera, OS 
núm. 52 (5 d'abril), pago 2016-2017 . 

RG E núm. 3138/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
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 2030-2031. 

RGE núm. 245/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la presentació pel Govern de la comunitat autonoma 
de les mes Balears d'un projecte de !lei que contempli la 
necessaria modernització de les infraestructures hoteleres i 
extrahoteleres, OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2035-2037. 

RGE núm. 510/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a col'lapses produns en les comunicacions aeries, OS 
núm. 57 (26 d'abril), pago 2142. 

RGE núm.625/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al' aplicació a les IIIes Balears, del Reial Oecret 
1435/88 del Ministeri d'Agricultura, OS núm. 60 (4 de maig), 
pag.2222. 

RGE núm.626/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a presentació per part del Govem d'una Ilei d'unitats 
mínimes de conreu a les Illes Balears, OS núm. 62 (18 de 
maig), pago 2285-2286. 

RGE núm.727/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al manteniment de I'activitat agraria i la població rural, 
OS núm. 65 (14 d 'octubre), pago 2367. 

RGE núm. I 373/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Oecret 1113/89, de 15 de setembre, relatiu als ajuts 
de rEstat per les recents inundacions, OS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2382. 

RGE núm.1383 /S9, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a presentació per part del Govem d'un projecte de !lei 
sobre avaluació i declaració d ' impacte ambiental , OS núm. 68 
(8 de novembre), pago 2431-2432. 

-
PLANELLS I PLANELLS, BARTOMEU (Grup 
Parlamentari AP-PL/Popula r) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1476/89, de pressuposts genera lsd la comunitat 

autonoma de les IIIes Balears per al t990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6258-6260, 6276, 6282, 6290, 6296, 
6299,6303-6304,6337-6340 6342 6344, 6346, 6348-6350 
6378 i 6381-6382. 

Interpel'lacions 
RGE núm.602/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política ftral del Govem de la comunitat autonoma de 
les Illes Balears, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2215. 

RGE núm.827/89, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 2-

política del Govem en materia d'indústria, OS núm. 66 (18 , 
d'octubre), pago 2380-2378 . 

Mocions 
RGE núm.787/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política firal , OS núm . 62 (18 de maig), pago 2281-
2282. 

RGE núm.1516/89, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política en materia d'indústri a, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pag.2420. 

PONS 1 PONS, DAMIÁ (Crup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1476/89, de pressuposts gen eral s de lacomunitat 

autonoma de les files Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6270-6272, 6274-6275, 6278, 6282-
6291,6293-6294 i 6297-6302. 

Proposicions de \lei 
RGE núm. 285/89, del Conselllnsular de Menorca, relativa 

a reforma parcial de la L1ei de mesures de foment del 
patTimoni historic de les IHes Balears, OS núm. 54 (12 d'abril), 
pag.2064-2065 . 

Debat general sobre I'acció política i de Covern de la 
comunitat autonoma de les lIJes Balears, OS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2538-2539. 

Com unicacions del Covern 
RGE núm. 1509/88 , relativa a criteris amb que s ' acorda 

l'interes social d'ediftcacions i instal ' lacions en sol no 
urbanitzable, DS núm. 58 (27 d 'abril), pago 2162. 

Intcrpcl'lacions 
RGE núm. 302/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política cultural del Govem de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears. OS núm. 54 (12 d'abril), pago 
2051-2053 i 2055. 

Mocions 
RGE núm. 655/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política cultural de l (Joven¡ de la comunitat 
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autonoma de les Illes Balears, DS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2135-2136 i 2139-2141. 

Preguntes 
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 . 1546/89, relativa al nomenament del nou 
director de la Biblioteca Pública, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pag.2401-2402. 

RGE núm. 1547/89, relativa a I' adquisició de l'arxiu de la 
'familia Oleza, OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2402-2403. 

IProposicions no de lIei 
RGE núm .774/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a tribunals d'oposició de BUP i FP, OS núm. 68 (8 de 
novembre), pago 2438. 

PONS 1 PONS, TlRS (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RG E núm.14 7 6/89, de pressuposts generals de la comun itat 

autonoma de les lIles Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 2 ¡ 
i 22 de desembre), pago 6361. 

QUETCLAS 1 ROSAN ES, FRANCESC (Crup 
Parlamentari CDS) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 564/88 de la funció pública, DS núm. 48 (22 de 

febrer), pago 1862-1879,1882-1883,1886-1887,1890-1892, 
1894-1896,1898-1902 i 1904-1905. 

RGE núm. 1040/88, de regim i circulació d'entitats 
autonomes, empreses públiques i vinculades a la comunitat 
autonoma de les IIles Balears, OS núm. 51 (29 de man;), pago 
1970-1979,1981,1984,1987-1989 i 1991. 

RGE núm.1512/88, de funció inspectora i sancionadora en 
materia de turisme, OS núm. 59 (3 de maig), pago 2191-2192, 
2194,2196 i 2199-2203. 

RGE núm. 171189, de modificació de la L1ei 11189, de 
declaració de la zona d'Atalis com a area natural d'especial 
interes, DS núm. 63 (24 de maig), pago 2306. 

RGE núm. 1284/89, de credit extraordinari per a la 
finan¡;:ació de les mesures urgents per a la reparació deis d'anys 
causats per les pluges torrencial s i tempestes a determinad es 
zones de les IlIes Balears, OS núm. 66 (1 8 d ' octubre), pago 
2386-2387 i 2390-2391. 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears per al 1990, OS núm . 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6216-6223, 6225-6227, 6229-6236, 
6238,6243-6245,6247,6249,6251-6256,6258,6261-6262, 
6265-6266,6302-6304,6310,6313-6314, 6317,6326,6330, 
6336,6338-6342,6344-6345,6350,6364-6366,6368-6370, 
6373,6375-6376,6379,6389,6397,6403-6405 i6408. 

Prorosicions de lIei 
RGE núm. 285/89, del Consell Insu lar de Menorca, relativa 

a refOT1l1a parcial de la L1ei de mesures de foment del 

Patrimoni Historie deles llles Balears, DS núm. 54 (12 
d'abril), pago 2064. 

RGE núm. 778/87, deIs Grups Parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, relativa a Consells lnsulars, OS núm. 55 (13 
d'abril), pago 2085-2086, 2090-2091. 

RGE núm. 1585/89, deis Grups Parlamentaris Socialista i 
PSM-EEM, relativa a declaració de Mondragó ANEI, OS núm. 
71 (23 de novembre), pago 2611. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm.1344/89, deIs Grups Parlamentaris Socialista, 

PSM-EEM i COS, al Projecte de Uei RGE núm. 1284/89, de 
credit extraordinari per a la finan¡;:ació de les mesures urgents 
per a la reparació deIs d'anys causats per les pluges torrencials 
i tempestes a detenninades zones de les lIIes Balears, DS núm. 
64 (4 d'octubre), pago 2332-2334, 2342-2344 i 2346-2348. 

RGE núm.'1677/89 i 1619/89, deIs Grups Parlamentaris 
COS i PSM-EEM, al Projecte de Il ei RGE núm. 1476/89, de 
preSsllposts general s de la cOll1unitat autónoma de les 1I1es 
Balears per al 1990, OS núm . 69 (9 de novembre), pago 2462-
2466, 2479-2481 i 2483. 

Debat general sobre I'acció política i de Govero de la 
cornunitat autonoma de les lIIes Balears, OS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2504-2507, 2526-2528, 2541-2542, 
2552-2553 i 2583. 

Cornunicacions del Covern 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

I'interes social d'edificacions i instal ' lacions en sol no 
urbanitzable, OS núm . 58 (27 d'abril), pago 2148-2149, 2163 
i 2167. 

RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 
contemplar la nova lIei del Fons de Compensació 
lnterterritorial, OS núll1. 61 (11 de maig), pago 2241-2243, 
2250-2254 i 2257-2258. 

RGE núm. 218/89, relativa a cooperatives, OS núm. 50 (28 
de febrer), pago 1958-1959. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 116/89 i 118/89, deis Grups Parlamentaris COS, 

Socialista i PSM-EEM, als Criteris per a I'e!aboració del Pla 
director de I'oferta turística, DS núm . 49 (23 de febrer), pago 
1914,1917-1920,1925-1926,1928 i 1930. 

RGE núm. 141189, 143 /89, 144/89, 148/89 i 149/89, deIs 
Grllps Parlamentaris Mixt, CDS, UM, Socialista i PSM-EEM, 
respectivament, sobre els criteris per a I'elaboració del Pla 
director de ports esportius, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1939-1941,1943 i 1950. 

RGE núm. 855/89, 861/89, 862/89, 863/89 i 864/89, deis 
Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Popul ar, COS i PSM
EEM, respectivament, a les Mesures cautelars en materia 
d'arees naturals de les riles Balears, OS núm. 63 (24 de maig), 
pago 2312-2316, 2322 i 2324. 

RGE núm. 1556/89,1557/89,1558/89,1560/89 i 1562/89 
deIs Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als criteris i objectius que han de regir 
l'elaboració del Pla Director Sectoria l de Pedreres de Balears, 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2449-2450. 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 2 159/88, del Grup Parlamentari CDS, relativa 

a política general de concessió d'aigües, DS núm. 52 (5 
d'abril), pago 2007-2009 i 2012. 

RGE núm.602/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política tiral del Govem de la comunitat autonoma de 
les Illes Balears, DS núm. 60 (4 de maig), pago 22 14. 

Mocions 
RGE núm . 622/89, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 

política general de concessions d 'aigua, DS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2112-2116. 

RGE núm. 653/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política pesquera del Govem de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears, DS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2131-2132. 

RGE núm.78lf89 , del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem en materia de treball, DS núm. 62 
(18 de maig), pago 2270-2271-. 

RGE núm.787/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política tiral , OS núm. 62 (18 de maig), pago 2279-
2280 i 2301-2302 . 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 2230/88, del Grup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d'aigua a Eivissa i Formentera, OS 
núm. 52 (5 d'abril), pag 2017. . 

RG ' núm . 245/89, lel irup I arlamentarí PSM -EEM, 
re lativa a la presenració pel o em de la comunitát autonoma 
de les lIles Balears d ' lIn projecte de lIei que contcmpli la 
necessa ria ll1 demització de I\!s infraestruclures h 1 leres i 
e ' ITaboteleres, D núm. 53 (6 d 'abril), pago 2035. 

RG ;: núm, 287/89, del Grup Parlamemari P M-EEM 
relativa a estrategia ba lear per a la conservad de la mllllrales 
i els recursos na turals nüm, 54 (12 d 'abril), pago 2059. 

RGE núm. 5 10/89 del rup Parlamentari PSM- :.EM, 
re lativa a col' \apses prodllHs en les cOlllunicacions aeries D 
núm,. 57 (26 d 'abril), pag, 2 142. 

RGE núm.625/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a l'aplicació a les IIles Balears, del Reial Decret 
1435/88 del Ministeri d'Agricultura, DS núm. 60 (4 de maig), 
pag.222 . 

RGE núm.626/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a presentació per part del Govem d' una lIei d' unitats 
mínimes de conreu a les riles Balears, DS núm. 62 (18 de 
maig), pago 2286. 

RG - núm .137 /89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
re lativa al Decrel 111 ~ /89, de 15 de setembre, relatiu als ajuts 
de l'Estat per les recents inundacions, OS núm. 66 (18 
d 'octllbre), pago 23 83 . 

RGE núm.1 83/8 , del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a presen ta ió per part del Govem d'un projecte de lIei 
sobre avaluació i dec1aració eI' impacte ambiental, DS núm. 68 
(8 de novembre) pag.24 2-2433. 

RIBAS DE REYNA, JOAQUIN (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 564/88 de la funció pública, DS nÚID . 48 (22 de 

febrer), pago 1901 i 1904-1906. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 597/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem en materia de treball, DS núm. 59 
(3 de maig), pago 2187. 

RGE núm. 819/89, del Grup Parlamentari Socialista, . 
relativa a política general de transports terrestres de la 
comunitat autónoma de les IIles Balears, DS núm. 65 (14 
d'octubre), pago 2362-2363. 

~ 

Mocíons 
RGE núm.781189, del Grup Parlamentari PSM-EEM , 

relativa a política del GOVCIll en materia de treball, DS núm. 62 
(18 de maig), pago 22 73 . 

RGE núm. 1485/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de transports terrestres a la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 67 (2 de novembre), 
pag.2412-2413. 

Proposicions 110 de Ileí 
RGE núm. 510/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

'relativa a col'lapses produrts en les comunicacions aeries, DS 
núm. 57 (26 d'abril), pago 2143-2144. 

R E núm. 1 I 18! 9 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a prcsentació pcr pan del Govem d 'un projecte de Ilei 
de creació del salari so ial de les IIles Balears, DS núm. 71 (23 
de novcmbre), pago 2604 -2606. 

RICCI 1 FEBRER, CARLES (Crup Parlamentarí CDS) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 564/88 de la funció pública, DS núm. 48 (22 de 

febrer), pago 1887-1888 i 1890. 
RGE núm.15 12/88, de funció inspectora i sancionadora en 

materia de turisme, DS núm. 59 (3 de maig), pago 2191-2193, 
2195,2197-2199 i 2202 . 

RGE núm. 1284/89, de crCdit eX1raordinari per a la 
finan<;:ació de les mesures urgenls per a la reparació deIs d ' anys 
ca llsalS per les pluges ton'en ials i tempesles a determinades 
zOJ)es de les 11lcs Ba lears D núm. 66 (18 d octubre), pago 
23 88-2391 . 

R E núm .14 76/89, (,le pressupOS1S generals de la comunitat 
autonoma de les l Ile Ba lears pcr al 1990 núm. 72 (20,21 
i 22 de descmbre), p g. 62 16, 6224-6225, 6228-6229, 6232, 
6241,6244,6250 6260 6263, 6268,6292,6313,6315-6316 
632 1-6322, 6327,6354,6360 6383-6384,6387-6389,6393-
6394,6399, 6401 , 6405-6406 i 6409. 

ProposicíOIlS de lIei 
R E núm, 1062/88 del Grup Parlamentari P M-E M d 

declaració de la zona c Slera entre ala Mitjana i plalges de 
Binigalls. aixi COI11 els barranes de ala Mitjana, Treb I(¡ger 
la ano a, Son Fidell , 'a ltl FlIstalll , Son\. 1iqlle l,. a Torre 
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Vella i Binigaus area natural d'especial interes, DS núm. 51 
(29 de man,;), pago 1994-1995, 1998. 

ROE núm. 2047/88, del Orup Parlamentari PSM-EEM, de 
declaració de Cala Varques com a area natural d'especial 
interes, DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2020. 

ROE núm. 778/87, deis Orups Parlamelltaris AP-PL, 
Socialista i UM, relativa a consells insulars, DS núm. 55 (13 
d'abril), pago 2079, 2084, 2090 i 2093. 

Esmenes a la totalitat 
ROE núm. 1344/89, deIs Orups Parlamentaris Socialista, 

PSM-EEM i CDS, al Projecte de L1ei ROE núm. 1284/89, de 
credit extraordinari per a la finanyació de les mesures urgents 
per a la reparació deIs d'anys causats per les pluges torrencials 
i tempestes a detenninades zones de les Illes Balears, OS núm. 
64 (4 d'octubre), pago 2349-2350. 

ROE Ilúm. I 677/89 i 1619/89, deis Orups Parlamentaris 
CDS i PSM-EEM, al Projecte de Ilei ROE núm. 1476/89, de 
pressuposts generals de la comunitat autonoma de les [lIes 
Balears per al 1990, OS núm. 69 (9 de novembre), pago 2472 . 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autonoma de les lIIes Balears, DS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2498-2501,2526,2534-2536,2540 i 
2558 . 

Comunicaciolls del Govcrn 
ROE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

l'interes social d'edificaciolls i instal'lacions en sol no 
urbanitzable, DS núm. 58 (27 d'abril), pago 2147 i2159-2162. 

ROE núm. 2058/88, relativa a criteris basics que ha de 
contemplar la nova \Iei del Fons de Compensació 
Interterritorial, OS núm. 61 (1 l de maig), pago 2239-2240 i 
2250-2251. 

ROE núm . 218/89, relativa a cooperatives, OS núm. 50 (28 
de febrer), pago 1955-1956. 

Propostes de resolució 
ROE núm. 116/89 i 118/89, deIs Orups Parlamentaris COS, 

Socialista i PSM-EEM, als Criteris per a I'elaboració del Pla 
director de l'oferta turística, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1911-1912, In3 i 1928. 

ROE núm. 141/89,143/89,144/89,148/89 i 149/89, deIs 
Orups Parlamentaris Mixt, CDS, UM, Socialista i PSM-EEM, 
respectivament, sobre els criteris per a I'elaboració del Pla 
director de ports esportius, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1931-1933,1936, 1943,1946-1947 i 1949. 
. ROE núm. 855/89, 861/89, 862/89, 863/89 i 864/89, deIs 
Orups Parlamentaris Socialista, Mixt, Popular, CDS i PSM
EEM, respectivament, a les Mesures cautelars en materia 
d'arees naturals de les Illes Balears, OS núm . 63 (24 de maig), 
pago 2314 i 2319. 

ROE núm. 1556/89, 1557/89, 1558/89, 1560/89 i 1562/89 
deis Orups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als criteris i objectius que han de regir 
I'elaboració del Pla Director Sectorial de Pedreres de Balears, 
DS núm . 68 (8 de novembre), pag_ 2441 i 2443_ 

InterpeJ-lacions 
RGE núm.598/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Oovem en relació amb els organismes de 
l'Europa comunitaria, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2209. 

ROE núm.602/89, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política flral del Oovem de la comunitat autonoma de 
les Illes Balears, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2214. 

ROE nÚJn.827/89, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política del Oovern en materia d' indústria, DS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2376-2378 i 2381. 

Mocions 
ROE núm. 697/89, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esport i lIeure del Oovem de la comunitat 
autonoma de les IlJes Balears, DS núm. 59 (3 de maig), pago 
2181. 

ROE núm'781/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Oovem en materia de treball, DS núm. 62 
(18 de maig), pago 2270. 

ROE núm.787/89, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política firal , DS numo 62 (18 de maig), pag_ 2278. 

ROE núm.788i89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Oovem cnvers els organismes de 
l'Europa comunitaria, OS núm . 63 (24 de maig), pago 2301. 

ROE núm.1485/89, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de transports terrestres a la comunitat 
autonoma de les [\les Balears, DS núm. 67 (2 de novembre) , 
pago 2410 i 2413. 

ROE núm.1516/89, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política en materia d'indústria, DS núm. 67 (2 de novembre), 
pago 2414-2415, 2417 i 2420. 

Proposicions no de \lei 
ROE núm. 2230/88, del Orup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d'aigua a Eivissa i Fonnentera, DS 
núm. 52 (5 d'abril), pago 2016. 

ROE núm. 3138/88, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la signatura d'un tractat d'unió en materia lingüistica, 
entre \es diverses administracions deIs Pa'isos Catalans, DS 
núm. 53 (6 d'abril), pago 2030. 

ROE núm. 245/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la presentació pel Oovem de la comunitat autonoma 
de les Illes Balears d'un projecte de llei que contempli la 
necessaria modemització de les infraestructures hoteleres i 
extrahoteleres, OS núm. 53 (6 d ' abril), pago 2035. 

ROE núm.625/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a I'aplicació a les lllcs Balears, del Reial Decret 
1435/88 del Ministeri d'Agricultura, OS núm. 60 (4 de maig), 
pago 2221-2222. 

ROE núm.626/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a presentació per part del Oovem d'una Ilei d'unitats 
míni1l1es de conreu a les IIles Balears, DS núm. 62 (18 de 
maig), pago 2285. 

ROE núm.1373/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Oecret 1113/89, de 15 de setembre, relatiu als ajuts 
de l'Estat per les recents inundacions, DS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2382. 

ROE núm. 1384/89, del Orup Parlarnentari Socialista, 
relativa a presentació per part del Oovem d'un proj ecte de \lei 
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que reguli la integració deis disminui"ts fisics quant a barreres 
arquitectoniques, DS núm. 71 (23 de novembre), pago 2598. 

RIERA 1 BENNÁSSAR, ANDREU (Crup Parlamentari 
AP-PLlPopular) 

Mocions 
RGE núm. 697/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esport i Heure del Govern de la comunitat 
autónoma de les I1Ies Balears, DS núm. 59 (3 de maig), pago 
2182. 

RIERA 1 MADURELL, TERESA (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec de diputada 
DS núm. 51 (29 de man;), pago 1966. 

RUS (.fA UME, LLOREN<; (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de /lei 
RGE nÚl1l.1476/89, de pressuposts general s de la comilllitat 

autónoma de les IIles Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6304-6305, 6309-6310, 6312, 6314, 
6322,6324,6327-6328 i 6330. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 

contemplar la nova !lei del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 61 (11 de maig), pago 2250-2251. 

Preguntes 
RGE núm.822/89, relativa al projecte de cultiu de blat de 

les Índies per al consum del ramat boví, DS núm . 62 (18 de 
maig), pago 2266. 

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

Proposicions no de lIeí 
RGE núm.625/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a I'aplicació a les Illes Balears del Reial Decret 
1435/88 del Ministeri d'Agricultura, DS núm. 60 (4 de maig), 
pag.2222-2223. 

RGE núm.727/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al manteniment de I'activitat agraria i la població rural, 
DS núm. 65 (14 d ' octubre), pago 2368. 

SALGADO J GOMILA, ANTONI ALFONS (Grup 
Parlamentari AP-PLlPopular) 

Proposicions no de lIei 
I 'E núm. 3 1""' S/81l del Grup Ptlrlamel1tari PSM-E ' M, 

relat iva a la signatura c1 'un traclal d'unió en ma.teria lingUisti ca , 
entre les diverses administra ions deis PaYsos alalans, D 
núm. 53 (6 d 'abril pitg. 2032-2033 . 

SAURA I MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Grup 
Parlamentari AP-PLlPopular) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 847/89, de substitució de planejament urbanístic 

milllicipal, DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2423. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

dec1aració de la zona costera cntre a la Mi~ana i platges de 
Binigaus, així com els barrancs d Cala Mi~ana, . rebelúger, 
la Canova, Son Fideu, ala Fllstam. Sant Miqllel. Sa Torre 
Vella i Binigaus area nawral d'especial interes, DS núm. 51 
(29 de marc.:), pago 1995-1998. 

SERRA J BUSQUETS, SEBASTIÁ (Grup Parlamentari 
PSM-EEM) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 564/88, de la funció pública, DS núm. 48 (22 de 

febrer), pago 1862-1866, 1870-1872, 1876, 1879-1882, 1884, 
1888,1891-1899,1902-1903 i 1905-1906. 

RGE núm.1512/88, de funció inspectora i sancionadora en 
materia de turisme, DS núm. 59 (3 de maig), pago 2192-2194 , 
2196-2197 i 2199-2203 . _ 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts generals· de la comunitat 
autónoma de les lIles Balears per al 1990, DS núm . 72 (20, 21 
i 22. de desembre), pago 6218, 6220-6222, 6226, 6229-6231, 
6239-6241,6247,6249-6250,6260,6262-6263,6267,6280, 
6283, 6291-6292, 6320-6321, 6327-6328, 6332, 6339-6340, 
6345, 6348-6349, 6353-6354, 6358-6360, 6362, 6367-6368, 
6371-6372,6374,6392-6393 ,6395,6401-6403 i 6406. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1677/89 i 1619/89, deis Grups Parlamentaris 

CDS i PSM-EEM, al Projecte de llei RGE núm. 1476/89, de 
pressuposts generals de la comunitat autónoma de les IIles 
Balears per al 1990, DS núm. 69 (9 de novembre), pago 2467-
2469 i 2481-2482. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 116/89 i 118/89, deIs Grups Parlamentaris CDS, 

Socialista i PSM-EEM, als crileris per a I'elaboració del Pla 
director de I'oferta turística, DS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1910-1911,1916-1917,1919,1923-1924 i 1928:.1930. 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears, DS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2554-2556 i 2562-2564. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 

contemplar la nova \Iei del Fans de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 61 (11 de maig), pago 2248-2249, 
2252-2255 i 2260. 

RGE núm. 218/89, relativa a cooperatives, DS núm. 50 (28 
de febrer), pago 1956-1957. 
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Interpel'lacions 
RGE núm.598/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem en relació amb els organismes de 
rEuropa comunitaria, OS núm. 60 (4 de maig), pago 2206-
2207 i 2211. 

Mocions 
RGE núm.788/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem envers els organismes de 
l'Europa comunitaria, OS núm. 63 (24 de maig), pago 2297-
2298,2300 i 2305. 

RGE núm.1485/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de transports terrestres a la comunitat 
aut6noma de les Illes Balears, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pago 2410-2411. 

Preguntes 
RGE núm. 276/89, relativa al nou pacte sobre política 

auton6mica, OS núm. 51 (29 de mar<;:), pago 1967. 
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. 642/89, relativa a la actuació de la Conselleria 
de Cultura per evitar l' endetTocament de la Posada de Son 
Perot a Muro, OS núm. 56 (19 d 'abril), pago 2110. 

RGE núm. 683/89, relativa a mesures per resoldre els 
problemes derivats de les obres de la 3" fase de la via de 
cinturn que afecten al co l l ~gi el." integració La Purísima, OS 
núm. 59 (3 de maig) , pago 2175-2176. . 

RGE núm. 738/89, relativa al compliment de la L1ei de la 
Funció Pública per part del Govem, OS núm. 61 (11 de maig), 
pag.2233-2234. 

RGE núm. 739/89, relativa a la dependencia de les escoles 
infantils del Govem de la comunitat aut6noma de les 1Iles 
Balenrs, OS núm. 61 (11 de maig), pago 2234. 

RGE núm. 740/89, relativa als agents forestals de la 
comunitat aut6noma de les llIes Balears, OS núm. 61 (11 de 
maig), pago 2235. 

RGE núm. 741/89, relativa a la L1ei de normalització 
Lingüística a les convocatóries de borses de treball de la 
comunitat autónoma de les Illes 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. 852/89, relativa a les gestions del Govem 
perque els escolars que acaben e/s estudis d'EGB en catala 
puguin continuar-los en la mateixa !lengua a centres públics, 
OS núm. 63 (24 de maig), pago 2294-2295. 

RGE núm. 868/89, relativa al funcionament de la 3a i 4a 
fase de la via de cintura, OS núm. 63 (24 de maig), pago 2295. 

RGE núm. 869/89, relativa al tras!lat deIs dip6sits de 
CAMPSA, OS núm. 63 (24 de maig), pago 2295-2296. 

Proposicions no de Ilci 
RGE núm. 245/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la presentació pel Govern de la comunitat autónoma 
de les 1Iles Balears d'un Projecte de L1ei que contempli la 
necessaria modemització de les infraestructures hoteleres 
extrahoteleres, OS núm. 53 (6 d ' abril), pago 2033-2035. 

RGE núm. 287/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a estrategia balear per a la conservació de la naturalesa 
i els recursos naturals, OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2056-
2058 i 2062. 

RGE núm.774/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a tribunals d'oposició de BUP i FP, OS núm. 68 (8 de 
novembre), pago 2436-2437. 

RGE núm. 1118/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a presentació per part del Govern d'un projecte de llei 
de creació del Salari Social de les IIles Balears, OS núm. 71 
(23 de novembre), pago 2600-2601 i 2606-2607. 

SERRA 1 FERRER, VICENT (Grup Parlameotari AP
PLlPopular) 

Proposicions"no de lIei 
RGE núm. 590/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació d'una comissió coordinadora d'Educació 
per a la Salut a 1 'escola, OS núm . 59 (3 de maig), pago 2190. 

SERRA 1 VICH, PERE (Grup Parlamentari Socialista) 

Pro,jectes de lIei 
RGE núm.84 7 /89 , de substitució de planejament urbanístic 

municipal, OS núm, 67 (2 de novcmbre), pago 2422-2423. 
RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 

aut6noma de les llIes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6280-6282, 6295-6296, 6333-6336, 
6338-6339,6341,6344-6348,6350,6398-6399 i 6402 , 

Debat general sobre l'acció política i de Govern de la 
comunitat autónoma de les llIes Balears, OS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2549-2550. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

I'interes social d 'edificacions i instal ' laciolls en sól no 
urbanitzable, OS núm. 58 (27 d'abril) , pago 2165. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 1556/89, 1557/89, 1558/89, 1560/89 i 1562/89 

deIs Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als criteris i objectius que han de regir 
l'elaboració del Pla director sectorial de pedreres de Balears, 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2446-2447. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 301/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política d' esport i lIeure del Govem de la 
comunitat aut6noma de les Illes Balears, OS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2116-2118 i 2121-2122. 

Mocioos 
RGE núm. 697/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d 'esport i lIeure del Govern de la comunitat 
autónoma de les llles Balears, OS núm. 59 (3 de maig), pago 
2179-2183. 
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Preguntes 
ROE núm. l 385/89, relativa a la senya li tzació de les nostres 

carreteres, OS nÚtIl . 65 (14 d'octubre), pago 2355-2356. 
RGE núm.141 0/89, relativa als trasts i ediCicis propietat de 

la comW1itat autonoma de les 1I1es Balears, O núm. 65 (14 
d 'octubre), pago 235,6. 

J'roposicions no de Ileí 
RGE núm.626/89, del rup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a pI' sen'l'ació per p311 del Govern d'una Hei d ' unitats 
minimes de conreu a les lIIes Balears O. núm. 62 (18 de 
maig), pago 2286-2288. 

R E núm . 1383/89, del Jrup Parlamentari Socia lista, 
rclativa a presentació per part del O vern d ' un projecte de IIci 
sobre avaluació i dcclaració d impacte ambiental, O núm. 68 
(8 de noveOlbrc), pago 2429-243 l ; 2435-2436. 

RGE nÍlm . 1384/89, del rup Parlam ntar; ocialísl'a 
relativa a pI' scntació per part del Govem d'ul1 pI' ~ectc de Ilei 
que reguli la inlegració de l!> disminu"its ¡¡ i quant a barrcrcs 
arqllitectolliquc ' DS núm. 71 (2" de novembre), pág. 2596-
2597 i 2599. 

TORRES I CARDONA, ISlDOR (Grup Parlamentad 
Socia lista) 

Esmenes a la totalitat 
RO E núm. 1344/89, deIs Grups Parlamentaris ocialista, 

PSM,E . M i OS al Projecte de lIei ROE núm . 1284/89 de 
cf(!dit extraordinari per a la finan~aci.6 de les mesures urgcnts 
per a la reparació deis d anys causalS per les pluges ton'encials 
i tempestes a detcnninades z n s dc les IIles Balears, D núm. 
64 (4 d'octubrc), pago 2350 . 
Preguntes 

R E núm. 636/89, rela tiva a l'acord sobre el FCI que fa 
re erencia a la c nSlrucció de dos molls d'atracament a Sa 
Canal d 'Eivis '3 i a Es Puj Is de Formentera, DS núm. 56 (19 
d'abri.l) , pago 2 107-2108. 

ROE núm. 638/89, relativa al dipósit d'aigu3 d Es Pujols a 
Formentera, D núm. 56 (19 d'abril), pago 2 108-2 109. 

I GE núm. 69/89, re .lativa a la finanIYació del Pla integral 
de sanejamcnt de Fónnenlcra, O núm. 57 (26 d 'abril) pago 
2 126. 

RGE núm. 709/89, relativa a I'aprovació per part del 
Govem del Pla especial de l'ANEI de S'Estany des Peix de 
F onnentera, OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177. 

TRIAS I ARBÓS, BERNAT (Crup Parlamentari CDS) 

Projectes de \leí 
RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comllnitat 

alltonoma de les lIles Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6269-6270, 6273-6278, 6281, 6284-
6285,6288-6289 i 6294-6297. 

Debat general sobre l'acci6 política i de Govern de la 
comunitat autónoma de les IHes Balears, OS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2543-2544 i 2549. 

Interpel-Iacions 
RGE núm. 301189, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política d'esport i Ileure del Oovern de la 
comunitat auto noma de les Illes Balears, OS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2120. 

RGE núm.827/89, del Orup Parlamentari Mixt, relativa a 
política del Oovem en materia d'indústria, DS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2379. 

Mocíons 
RGE núm. 697/89, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'esport i lleure del Govem de la comunitat 
autonoma de les IlIes Balears, OS núm. 59 (3 de maig), pago 
2181-2182. 

Preguntes • 
ROE núm. 522/89, relativa a retom de les obres de loan 

Miró, DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2004-2005. 
ROE núm.1413/89, relativa a proves de motociclisme, OS 

núm . 65 (14 d'octubre), pago 2357-2358. 

Proposícíons 110 de \leí 
RGE núm. 3138/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la signatura d'lln tractat d'unió en materia lingüística, 
entre les diverses administracions deis Palsos Catalans, OS 
núm. 53 (6 d'abril), pago 2031-2032. 

RGE núm.635/89, del Glllp Parlamentari Socialista, 
relativa a les escoles infantils, OS núm. 60 (4 de maig), pago 
2225-2226. 

ROE núm.727/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al manteniment de l 'activitat agraria i la població rural, 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2367. 

ROE núm.774/89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a tribunals d'oposició de BUP i FP, DS núm. 68 (8 de 
novembre), pago 2438-2439. 

TRIA Y 1 LLOPIS, FRANCESC (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de \leí 
RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 

alltonoma de les IlIes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6242, 6251, 6253, 6345-6347, 6384-
6389 i 6399-6400. 

Proposícions de \lei 
ROE núm. 1062/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 

declaració de la zona costera entre Cala Mitjana i platges de 
Binigaus, així com els barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, 
la Canova, Son Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre 
Vella i Binigalls arca natural d'especial interes, DS núm. 51 
(29 de marIY), pago 1993 i 1996-1998. 

ROE núm. 2047/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, de 
declaració de Cala Varques com a area natural d'especial 
interes, OS núm . 52 (5 d'abril) , pago 2021-2022. 

RGE núm. 2071188, del Grup Parlamcntari Socialista, 
relativa a control de compliment de resolucions, DS núm. 53 
(6 d' abril), pago 2037-2040, 2042-2043. 
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RGE núm. 778/87, deis Grups Parlamentaris AP-PL, 
Socialista i UM, relativa a consells insulars, DS núm. SS (13 
d'abril), pago 2078, 2080-2084, 2088-2089, 209] -2092 i 2094-

2102. 
RGE núm. 1585/89, deis Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, relativa a dec\aració de Mondragó com are a 
natural d'especial interes, os núm. 71 (23 de novembre), pago 
2609-2610 i 2612-2613. 

Debat general sobre I'acció política i de Covern de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears, OS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2512-2517, 2530-2532, 2564-2566, 
2567 i 2573 -2575. 

Comunicacions del Goverll 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

I'interes socia l d'edificacions i instal ' lacions en so l no 
urbanitzablc, OS núm. 58 (27 d'abril) , pago 2151 -2153, 2158-
2160 i 2165-2167 . 

RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 
contemplar la nova Ilei del Fons de Compensació 
Interterritorial . OS núm. 61 (1 I de maig), pago 2250. 

RGE núm. 218/89, relativa a cooperatives, OS núm. 50 (28 
de febrer), pago 1959-1960. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 11 6/89 i 118/89, deis Grups Parlamcntaris COS, 

Socialista i PSM-EEM, als criteris per a l'elaboració del PJ¡:¡, 
director de I'oferta turística, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1914-1915,1921-1922,1926-1928 i 1930. 

RGE núm. 141/89, 143/89, 144/89 , 148/89 i 149/89, deIs 
Grups Parlamentaris Mixt, COS, UM, Socialista i PSM-EEM, 
respectivament, sobre els criteris per a l'elaboració del Pla 
director de ports esportius, OS núm. 49 (23 de febrer) , pago 
1941-1944 i 1950. 

RGE núm. 855/89, 861/89, 862/89, 863/89 i 864/89, deis 
Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Popular, COS i PSM
EEM, respectivament, a les mesures cautelars en materia 
d'arees naturals de les llles Balears, DS núm. 63 (24 de maig), 
pag.2314-2315,2317-2319 i 2322-2324. 

RGE núm. 1556/89, 1557/89, 1558/89, 1560/89 i 1562/89 
deIs Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als criteris i objectius que han de regir 
I'elaboració del Pla director sectorial de pedreres de Balears, 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2451 i 2453. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2159/88, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a política general de concess ió d'aigües, OS núm . 52 (5 
d'abril), pago 2011-2012. 

Mocions 
RGE núm. 622/89, del Grup Parlamentari COS, relativa a 

política general de concessions d'aigua, OS núm. 56 (19 
d ' abril), pago 21 15. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 287/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a estrategia balear per a la conservació de la naturalesa 

i els recursos naturals, OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2059-2060. 

TUDURÍ I MARÍ, NARCÍS (Crup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1040/88, de regim i circulació d'entitats 

autcmomes, empreses públiques i vinculades a la comunitat 
aut6noma de les IlIes Balears, OS núm. 51 (29 de man;:), pago 
1974,1977,1979,1983-1984 i 1986-1987. 

RGE núm. 1512/88, de funció inspectora i sancionadora en 
materia de turisme, OS núm. 59 (3 de maig), pago 2192, 2200-
220 1 i 2203. 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts generals de la comunitat 
aut6noma de les Illes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 2 1 
i 22 de dcsembre), pago 6274, 6278,6283, 6333, 6368, 6370-
6372 i 6374-6375. 

TUELLS I JUAN, ANDREU (Crup Parlamentari CDS) 

Oebat general sobre I'acció política i de Covern de la 
comunitat auto noma de les IIles Balea rs, OS núm, 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2538, 2559-2560, 2568-2569, 2578 i 
2582. 

Proposicions no de llei 
RGE núm.817/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació per part del Govem d'una oficina 
d'informació juvenil a Formentera, DS núm. 67 (2 de 
novembre), pago 2421. 

VALENCIANO I LÓPEZ, VALENTÍ (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 1040/88, de regim i circulació d'entitats 

aut6nomes, empreses públiques i vinculades a la comunitat 
aut6noma de les llles Balears, OS núm. SI (29 de mar~), pago 
1971-1990 i 1992. 

RGE núm. 1476/89, de pressuposts generals de la comunitat 
autonoma de les IlIes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6237, 6274, 6276-6277, 6319-6320, 
6322-6323,6351,6372-6373,6376-6380,6382-6384,6387-
6388,6390-6392 i 6395. 

" 

Oebat generlll sobre I'acció políticll i de Covern de la 
comunitat autonoma de les Illes Balcars, OS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2560-2561 i 2587. 

Comunicacions del Covern 
RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 

contemplar la nova \lei del Fons de Compensació 
Interterritorial, DS núm. 61 (11 de maig), pago 2254. 

Interpel'lacions 
RGE núm.602/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

rel ativa a política firal del Govem de la comunitat aut6noma de 
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les IIIes Balears, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2212-2213 i 
2215. 

ROE nÚI11 .827/89, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política d.e l Oovem en materia d'indústria, OS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2379-2380. 

Mocions 
ROE núm.787/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política ftral, OS núm. 62 (18 de maig), pago 2274-
2275,2277-2278 i 2282. 

RGE núm.15 1 6/89, del Orup Parlamentari Mixt, relativa a 
política en materia d'indústTia, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pago 2419-2420. 

Preguntes 
ROE núm. 600/89, relativa a la presentació del Pla director 

de res idus sólids, OS núm. 55 (13 d'abril), pago 207\. 
ROE núm. 1 503/89, relativa al volum de Dades Balears, OS 

núm. 67 (2 de novembre), pago 2401. 

VIDAL 1 BURGUERA,JOANA AINA (Grup Parlamentari 
AP-PLlPopular) 

Proposicions no de lIei 
RO núm. 1384/89, del rup Parlamell(ari So iaH!;!a, 

relariva a presentació per p. r1 del G cm ¿ ' un projccte de !lei 
que reguli la inlegració del disminu"fIS fis.ics quant a barreres 
arquitect niques, DS núm . 71 (23 de novembre), pago 2598-
2599. 

MEMBRES DEL GOVERN 

CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA, PERE J. 
MOREY 1 BALLESTER 

Comunicacions del Govern 
ROE núm. 218/89, relativa a cooperatives, OS núm. 50 (28 

de febrer), pago 1954-1955. 

Interpel'lacions 
ROE núm. 309/89, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera del Oovem de la comunitat 
autónoma de les files Balears, OS núm. 55 (13 d'abril), pago 
2075-2078. 

' . 
Mocions 

ROE núm. 653/89, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política pesquera del Oovem de la comunitat 
autonoma de les IlIes Balears, OS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2130. 

Preguntes 
ROE núm. 599/89, relativa al retard en les subvencions 

donades per la CEE als sectors pesquer i agrícola, DS núm. 55 
(\3 d'abril), pago 2070-207 \. 

ROE núm .773/89, relativa a la declaració de Zona 
Marisquera de detemlinades zones del Port de Maó, DS núm. 
61 (1 I de maig) , pago 2232-2233 

-== 
ROE 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. 

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

ROE núm.1377/89, relativa al Decret 73/89 pel qual es 
reconeix amb caracter provisiona l de denominació d'origen 
"Binissalem", OS núm. 64 (4 d' ctubre), pago 2328-2329. 

RO núm . 1379/89, relati a a l f1.ttur de la Cooperativa 
Agrícola Poblense, OS núm . 64 (4 d'octubre), pago 2330. 

ROE núm. 1419/89 relativa a reforma del Servei de 
Veterinaria d la comunitat autonoma de les mes Balears, D. 
núm. 66 (18 d 'octubre) pag.2"73-2374. 

ROE núm. 1652/89, relativa a la situació deIs productes 
d'alevins per tls cultius marítims a les I1Ies Balears, OS núm. 
71 (23 de novembre), pago 2593-2594. 

Proposícions no de \leí 
ROE núm.62S /89, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a l 'aplicació a les IIles Balears, del Reial Oecret 
1435 /88 del Ministeri d'Agricultura, DS núm. 60 (4 de maig), 
pago 2219-2220 i 2223. 

ROE núm.727/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al manteniment de I 'activitat agraria i la població rural, 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2365-2368. 

CONSELLER DE COMER(: 1 INDÚSTRIA, GASPAR 
OLlVERIMUT 

Projectes de lIeí 
ROE núm. 1476/89, de pressuposts generills de la comunitat 

autónoma de les mes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6385-6387. 

Interpel'lacions 
RGE núm.602/89, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política firal del Oovem de la comunitat autonoma de 
les IIIes Balears, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2213-2216. 

ROE núm.827/89, del Orup Parlamentari Mixt, relativa a 
política del Oovem en materia d'indústria, OS núm. 66 (18 
d'octubre), pago 2378-2379. 

Mocions 
ROE núm.787 /89, del Orup ParIamentari Socialista, 

relativa a política firal, OS núm. 62 (18 de maig), pago 2275-
'2277. 

ROE núm.1516/89, del Orup Parlamentari Mixt, relativa a 
política en materia d'indústria, DS núm. 67 (2 de novembrc), 
pago 24 I 5-2418. 

Preguntes 
ROE núm. 600/89, relativa a la presentació del Pla director 

de residus sólids, DS núm. 55 (l 3 d 'abril), pago 2071. 
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CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA, ALEXANDRE 
FORCADESIJUAN 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1040/88, de regim i circulació d'entitats 

autónomes, empreses públiques i vinculades a la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, OS núm. 51 (29 de mary), pago 
1970, 1972-1973, 1975-1976, 1978, 1981-1982, 1988-1990 i 
1992. 

RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6216-6217, 6219, 6221, 6223-6224, 
6226,6230-6231,6233-6235,6237,6239-6244,6246,6248-
6250,6256-6258 i 6280-6281. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm.1344/89, deIs Grups Parlamentaris Socialista, 

PSM-EEM i COS, al Projecte de Ilei RGE núm. 1284/89, de 
eredit extraordinari per a la finanyació de les mesures urgents 
per a la reparaeió deIs d'anys eausats pei les pluges torreneials 
i tempestes a detem1inades zones de les Illes Balears, OS núm. 
64 (4 d'octubre), pago 2339-2342 i 2346. 

RGE núm .1677/89 i 1619/89, deis Grups Parlamentaris 
COS i PSM- EEM, al Proj ecte de llei RGE núm. 1476/89, de 
pressuposts general s de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears per al 1990, OS núm. 69 (9 de novembre), pago 2456-
2462,2476-2479 i 2483 . 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears, OS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2546. 

Comunicacions del Goyern 
RGE núm.2058/88, relativa a criteris basics que ha de 

contemplar la nova Ilei del Fons de Compensació 
Interterritorial, OS núm. 61 (11 de maig), pago 2236-2239, 
2247-2248 i 2250. 

Preguntes 
RGE núm.1503/89, relativa al volum de Dades Ba/ears, OS 

núm. 67 (2 de novembre), pago 2401. 

CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA, MARIA 
ANTONIA MUNAR 1 RIUTORT 

Projectes de lIei 
RGE núm.14 76/89, de pressuposts generals de la comunitat 

autónoma de les llles Baleilrs per al 1990, OS núm. n (20 , 21 
i 22 de desembre), pago 6285-6288, 6290-6292, 6298 i 6301-
6302. 

In terpel·lacíons 
RG E núm. 30 l/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política d'esport i lIeure del Govem de la 
cOl1lunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 56 (19 
d'abril), pago 2118-2120 i 2122. 

Mocions 
RGE núm. 655/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política cultural del Govem de la comunitat 
auto noma de les IlIes Balears, OS núm. 57 (26 d'abril), pago 
2136-2140. 

RGE núm. 697/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'esport i lleure del Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, OS núm. 59 (3 de maig), pago 
2180-2181. 

Preguntes 
RGE núm. 231189, relativa al Pla d'exposicions per al 1989 

del Govern de la comunitat autónoma de les Illes Balears, OS 
núm. 51 (29 de mar¡;), pago 1966-1967. 

RGE núm. 346/89, relativa a programes de millora 
d'educaeió física i d'equipaments esportius escolars, OS núm. 
51 (29 de mar¡;)'; pago 1968-1969. 

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

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

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

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. 610/89, relativa als actes a celebrar per la 

Conselleria de Cultura amb moti u del dia de Sant lordi, dia del 
llibre, OS núm. 56 (19 d'abril) , pago 2110-2111. 

RGE núm. 637/89, relativa a la protecció de l'aqüeducte 
roma de S'Argamassa, OS núm. S6 (19 d'abril), pago 2106. 

RGE núm. 642/89, relativa a la actuació de la Consel1eria 
de Cultura per evitar I'enderrocament de la Posada de Son 
Perot a Muro, OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2110. 

RGE núm.813/89, relativa a ajlldes per a publicar i editar 
les enciclopedies de les IIles en el Pla de subvenciolls singulars 
en materia delllibre i biblioteques, OS núm. 62 (18 de maig), 
pag.2268. 

RGE núm.852/89, relativa a les gestions del Govem perque 
els eseolars que acaben els estlldis d'EGB en catala pugllin 
continuar-los en la mateixa llengua a centres públics, OS núm. 
63 (24 de maig), pago 2294-2295. 

RGE núm. 1413/89, relativa a proves de motocicli,sme, OS 
nÍlm. 65 (14 d'octubre), pago 2358. 

RGE núm.1546/89, relativa al Ilomenament del nou 
director de la Biblioteca Pública, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pag. 2402. 

RGE nÚI1l. 1 547/89, relativa a l'adquisieió de l'arxill de la 
familia Oleza, DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2402-2403. 

Proposicíons no de lIeí 
RGE nÚI1l.774/89, del Grup Parlall1entari PSM-EEM, 

relativa a tribunals d'oposició de BUP i FP, OS núm. 68 (8 de 
Ilovembre), pago 2438. 
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CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA, JOAN SIMARRO 
IMARQUÉS 

Projectes de !Iei 
RGE núm. 1476/89, de pressuposts generals de lacomunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1990, DS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6257 i 6403. 

Preguntes 
RGE núm. 584/89, relativa a la situació administrativa de 

la playa de metge titular de Puigpunyent, DS núm. 54 (12 
d'abril), pago 2047-2048. 

RGE núm.738/89, relativa al complirnent de la L1ei de la 
fwlCió pública per part del Govem, OS núm. 61 (11 de maig), 
pag.2234. 

RGE núm.740/89, relativa als agents forestal s de la 
comunitat aut6noma de les JIIes Balears, OS núm. 61 (11 de 
maig) , pago 2235. 

RGE núm.74 1189, relativa a la L1ei de normalització 
Lingüística a les convocatories de borses de treball de la 
comunitat autonoma de les Illes 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 2236. 

RGE núm.1392/89, relativa al coneixement de la llengua 
catalana per cobrir lIocs de treball de la comunitat autonoma de 
les llles Balears, OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2357. 

CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI, JERONI SAIZ 1 GOMILA 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 1509/88, relativa a criteris amb que s'acorda 

l'interes social d 'edificacions i instal ' lacions en sol no 
urbanitzable, OS núm. 58 (27 d'abril), pago 2146-2147, 2156-
2157 i 2159-2160. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 141/89,143/89,144/89,148/89 i 149/89, deIs 

Grups Parlamentaris Mixt, COS, UM, Socialista i PSM-EEM, 
respectivament, sobre els criteris per a l'elaboració del Pla 
director de ports esportius, OS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1933-1938. 

RGE núm. 1556/89, 1557/89, 1558/89, 1560/89 i 1562/89 
deIs Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, UM, PSM-EEM i 
Popular, respectivament, als criteris i objectius que han de regir 
I'elaboració del Pla director sectorial de pedreres de Balears," 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2441-2443. 

Interpcl ' lacions 
RGE núm , 2159/88, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a política general de cOl1cessió d'aigües, OS núm. 52 (5 
d' abril), pago 2009-2011 i 2013-2014, 

Preguntes 
RGE núm. 539/89, relativa a obres al mWlicipi de Sant 

Josep de Sa Talaia d 'Eivissa, OS núm, 53 (6 d'abril), pago 
2026. 

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

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

RGE núm. 638/89, relativa al diposit d'aigua d'Es Pujols a 
Formentera, OS núm. 56 (19 d 'abril), pag, 2109. 

RGE núm, 639/89, relativa a la situació deIs nou Jocals del 
bloc de 66 d'habitatges de prom oció pública en el carrer 
Reverendo Padre Huguet de Maó, OS núm, 56 (19 d'abril) , 
pag,2107. 

RGE núm, 669/89 , relativa a la fmanc;ació del Pla integral 
de sanejament de Fonnentera, OS núm. 57 (26 d'abriJ), pag, 
2126-2127, l 

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 col legi d' integració La Purísima, OS 
núm. 59 (3 de maig), pag, 2175-2177, 

RGE núm, 696/89, relativa a !'aprovació definitiva de les 
Nomles Subsidiaries de Fonllentera, OS núm, 59 (3 de rnaig), 
pag,2178-2179. 

RGE núm. 709/89, relativa a l'aprovació per part del 
Govem del Pla especial de I'ANEI de S'Estany des Peix de 
Fonllentera, OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177. 

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), pag, 2231-2232, 

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,868/89, relativa al funcionament de la 3a i la 4a 
fase de la via de cintura, OS núm, 63 (24 de maig), pag, 2295, 

RGE núm ,869/89, relativa al trasllat deIs diposits de 
CAMPSA, OS núm, 63 (24 de maig), pag, 2295-2297, 

RGE núm.1199/89, relativa a la presentació per part del 
Govem de la proposta de directrius d'ordenació territorial, OS 
núm, 64 (4 d'octubre), pago 2327, 

RGE núm, 1300/89, relativa a la informació hidrologica de 
l' i!la de Menorca, OS núm, 64 (4 d'octubre), pag, 2331-2332. 

RGE núm. 1378/89, relativa a la rotonda de la carretera 
comarcal C-705 d'accés a Ciutadella, OS núm. 64 (4 
d'octubre), pago 2329. 

RGE núm, 1385/89, relativa a la senyalització de les nostres 
carreteres, OS núm. 65 (14 d 'octubre), pag, 2355-2356. 

RGE núm. 1469/89, relativa a les dues estacions de registre 
sísmic, OS núm. 66 (18 d'octubre), pag, 2375. 

RGE núm. 1474/89, relativa al Projecte de Ilei de 
constitució d'uns organismes de con ca, OS núm, 66 (18 
d'octubre), pag, 2375-2376. 

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

RGE núm.1544/89, relativa al retard multimensual 
extraordinari en el pagament, de les inderIUlitzacions per 
expropiacions a la Carretera C-n1, de Maó a Ciutadella, t1'am 
Ciutadella-Ferreries, OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2404-
2405, 
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Proposicions no de llei 
RGE núm. 1383/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a presentació per part del Govern d 'un projecte de llei 
sobre avaluació i declaració d' irnpacte ambiental, DS núm. 68 
(8 de novembre), pago 2431. 

CONSELLER DE PRESIDENCIA, FRANCESC GILET 1 
GIRART 

Projectes de \leí 
RGE núm. 1476/89, de pressuposts general s de la comunitat 

autonoma de les Illes Balears per al 1990, OS núm. 72 (20, 21 
i 22 de desembre), pago 6391-6392 i 6396. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1585/89, deIs Grups Parlamentaris Socialista i 

PSM-EEM, relativa a declaració de Mondragó ANEI, OS núm. 
71 (23 de novembre), pago 2608-2609. 

Preguntes 
RGE núm. 512/89, relativa a activitats "loves a la Mar", 

OS núm. 52 (5 d 'abríl), pago 2006. 
RGE núm. 650/89, relativa a la retirada immediata de la 

publicació Menorca. CamÍ de Cm1alls, OS núm. 57 (26 
d'abril), pago 2127-2128. 

CONSELLER DE SANlTAT I SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER 1 CAPÓ 

Mocions 
RGE núm.787/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política fira!, OS núm. 62 (18 de maig), pago 2281. 

Preguntes 
RGE núm. 284/89, relativa a la queixa contra ['empresa 

Servei d'Aigües Binibeca Vell, OS núm. 52 (5 d'abril), pago 
2002-2003. 

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

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

RGE núm.739/89, relativa a la dependencia de les escoles 
infantils del Govern de la comullitat auto noma de les lIles 
Balears, OS núm. 61 (11 de maig), pago 2234. 

RGE núm. 1576/89., relativa a reglamentació deis sanitaris 
locals. OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2592-2593. 

CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS, PIUSTUR 
1 MAYANS 

Interpel'lacions 
RGE núm. 597/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem en materia de treba ll, OS núm. 59 
(3 de maig), pago 2184-2186. 

RGE núm. 819/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports terrestres de la 

« 

comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 65 (14 
d'octubre), pago 2361-2362. 

Mocions 
RGE núm.781189, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govern en materia de treball, OS núm. 62 
(18 de maig), pago 2271-2273. 

RGE núm.1485/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de transports terrestres a la comllnitat 
alltonoma de les IlIes Balears, OS núm. 67 (2 de novembre), 
pag.2406-2412. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA I 
CLADERA 

Preguntes 
RGE núm. 582/89, relativa al tancament deIs apartaments 

Orquídea situats al Passeig Marítim de Santa Eulalia, DS núm. 
54 (12 d 'abril), pago 2048-2049. 

RGE núm.1531 /89, relativa a propaganda de les oficines 
d'informació turística d'un Centro turístico de buceo, OS núm. 
67 (2 de novembre), pago 2403. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 245/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la presentació pe l Govem de la comunitat autonorna 
de les Illes Balears d' un projecte de !lei que contempli la 
necessaria modernització de les in fraestructures hoteleres 1 

extrahoteleres, OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2035-2036. 

PRESlDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, 
GABRIEL CAÑELLAS I FONS 

Debat general sobre l'acció política i de Govern de la 
comllnitat autónoma de les IlIes Balears, OS núm. 70 (14,15 
i 16 de novembre), pago 2488-2498, 2519-2526 i 2532-2534. 

COnlllnicacions del Govern 
RGE núm. 218/89, relativa a cooperatives, OS núm. 50 (28 

de febrer), pago 1960-1961. 

Preguntes 
RGE núm. 276/89, relativa al nOIl pacte sobre política 

autonómica, OS núm. 51 (29 de marr,;) , pago 1967. 

VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS, JOAN HUGUET I ROTGER 

Projectes de lIei 
RGE núm.1284/89, de credit extraordinari per a la 

finanr,;ació de les mes ures urgents per a la reparació deis d'anys 
causats per les pluges torrencials i tempestes a determinades 
zOll es de les riles Balears, OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 
2394. 

RGE núm.14 76/89, de pressuposts general s de la comunitat 
autónoma de les lll es Balears per al 1990, OS núm. 72 (20,21 
i 22 de desembre), pago 6399-6400 . 
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Proposicions de lIei 
RGE núm. 2071/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a control de compliment de resolucions, DS núm. 53 
(6 d'abril), pago 2038-2041 i 2043 . 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de [a 
comunitat autónoma de les IIIes Ba[ears, DS núm. 70 (14, 15 
i 16 de novembre), pago 2536-2537, 2544-2546, 2549, 2556-
2558,2566-2568,2571,2575 i 2577. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 116/89 i 118/89, deIs Grups ParIamentaris CDS, 

Socialista i PSM-EEM, als criteris per a I'elaboració del Pla 
director de l'oferta turística, DS núm. 49 (23 de febrer), pago 
1931 . 

Interpel-lacions 
RGE núm. 302/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la política cultural del Govem de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, DS núm. 54 (12 d'abril), pago 
2051 i 2056. 

RGE núm.598/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem en relació amb els organismes de 
l'Europa comunitaria, DS núm. 60 (4 de maig), pago 2207-
2209 i 2211-2212. 

Mocions 
RGE núm.788/89, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem envers els organismes de 
l'Europa comunitaria, DS núm. 63 (24 de maig), pago 2298-
230\. 

Preguntes 
RGE núm. 541/89, relativa a la margina ció' de la !lengua 

própia i oficial de la comunitat autónoma de les Illes Balears 
en els actes de la Diada Autonómica celebrada a les Pitiüses, 
DS 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. 585/89, relativa a la degradació del jaciment 
arqueológic de Cales Coves, DS 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 a la falta 
d'atenció i manteniment de les Murades d'Eivissa, DS núm. 54 
(12 d'abril), pago 2050-205 l. 

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

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

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

RG E núm. 1247/89, relativa a les concessions de noves 
freqüencics de radio, DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2328 . 

RGE núm.141 0/89, relativa als trasts i edificis propietat de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 65 (14 
d'octubre), pago 2356. 
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