
. 
I 
! 
1 

tr 

DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILL~S BALEARS 

DL.PM.770-1987 Fq.Con.núm.33/27 

- A-

Activitat agraria 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2364. 

Activitats "Joves a la mar" 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2006. 

Adquisició 
de I'arxiu de la familia Oleza 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2402. 
de fons artístics 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2216-2217. 

Agents forestals 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2235 . 
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Ajuntament de Formentera 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177 . 

Ajuts 
a enciclopCdies de les lIIes 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2268. 
de I'Estat per inundacions 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2381. 
per a la producció de vídeos en catala 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2006 . 

AIf:'lbia 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2126. 

Aminopirina-4 (vegeu Ous enverinats amb 1'-) 

ANEI (vegeu Arees naturals d'especial interes) 

Aigua (vegeu Concessió d'-, Diposit d'-, Informació 
hidrológica de Menorca í Potabilització d'-) 
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Anuncis de la Conselleria de Cultura 
DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2003. 

Apartaments Orquídea (vegeu Tancament dels-) 

Aqüeducte roma de S' Argamassa (vegeu Protecció de 1'-) 

Arees naturals d'especial interes (ANEI) (vegeu també 
Mesures cautelars en materia d'-) 

DS núm. 51 (29 de rnar9), pago 1993. 
OS núm. 52 (5 d' abril), pago 2019. 
OS núm. 63 (24 de maig) pago 2305. 
OS núm. 71 (23 de no embre), pago 2607. 

Arena (vegeu Extracció d'-) 

Argamassa, S' (vegeu Protecció de I'aqüeducte roma de-) 

Arxiu de la família Oleza (vegeu Adquisició de 1'-) 

Arxius fotografics (vegeu Recuperació d'-) 

Atalis (vegeu Llei 11/89, de dec/aració de la zona d'- com 
a ANEr) 

Aval a la SCL del Camp Mallorquí 
OS núm. 50 (28 de febrer), pago 1961. 

-B-

Barreres arquitectóniques 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2596. 

Biblioteca Pública (vegeu Director de la -) 

Biblioteques (vegeu Pla de subvencions singulars en materia 
de llibre i-) 

Binibeca Vell (vegeu Servei d'Aigües-) 

Binigaus 
OS núm. 51 (29 de man;), pago 1993. 

Blat de les Índies (vegeu Cultiu de-) 

BOCAIB (vegeu Distribució del- i Publicació del-) 

Borses de treball (vegeu COllvocatories de -) 

Brot de tuberculosi 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2111. 

BUP (vegeu Programacions vigents d'EGB, - i Tribunals 
d'oposició de-) 

-c-

Cabrera (vegeu Conveni de cooperació sobre I'arxipelag de 
- i Espolis als pecios de-) 

Canova, la 
DS núm. 51 (29 de roan;), pago 1993. 

CoHegi d'integració La Purísima 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2175 . 

Cala 
Fustam 
OS núm. 51 (29 de mar9), pago 1993. 
Mitjana 
OS núm. Jo! (29 de mar9), pago 1993. 
Varques 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 20 19. 

Cales Coves (vegeu Jacimcnt arqueológic de-) 

CAMPSA (vegeu Dipósits de-) 

Canal, Sa (vegeu MolIs d'atracament a-) 

Carretera 
comarcal C-71S (vegeu Rotonda de la-) 
C-nI (vegeu també Obres a la-) 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2404. 

Carreteres (vegeu també Senyalització de-) 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2290. 

Catala (vegeu Enscnyament en - ) 

CEE (vegeu Subvencions de la - als sectors pesquer i 
agrícola) 

Centres públics 
OS núm. 63 (24 de maig), pago 2294. 

Centro turístico de buceo 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2403. 

Ciutadella (vegeu també Rotondes obertes a l'entrada de 
-) 

Col'lapses en les comunicacions aeries 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2141. 

Comare (vegeu Places de - ) 

Compliment de resolucions (vegeu Control del-) 

Comunicacions aerics (vegeu Col'lapses en les-) 
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Concessió 
d'aigua 
DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2007. 
DS núm. 56 (19 d'abril), pago 2112. 
de noves freqüencies de radio 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2327. 

Coneixement de la lIengua catalana 
DS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2356. 

Conreu (vegeu L1ei d'unitats mínimes de-) 

Conselleria 
d' Agricultura i Pesca 
DS núm. 62 (18 de maig), pago 2267. 
de Cultura (vegeu també Anuncis de la
DS núm. 54 (12 d'abril), pago 2050. 
d'Obres Públiques (vegeu Funcionari de la -) 

Consells insulars 
DS núm. 55 (13 d ' abril) , pago 2078 . 

Conservació de la naturalesa (vegeu Estrategia balear per 
a la-) 

Control del compliment de resolucions 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2037. 

Conveni de cooperació sobre I'arxipelag de Cabrera 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2027. 

Convocatories de borses de treball 
DS núm. 61 (11 de maig), pago 2235. 

Cooperativa Agrícola Poblense 
DS núm. 64 (4 d'octubre ), pago 2329. 

Cooperatives 
DS núm. 50 (28 de febrer), pago 1954. 

Cultiu del blat de les Índies 
DS núm. 62 (18 de maig), pago 2266. 

Cultius marítims 
DS núm. 71 (23 de novembre), pago 2593 . 

Cultura (vegeu Política cultural) 
DS núm. 57 (26 d'abril), pago 2144. 
DS núm. 59 (3 de maig) , pago 2179. 

- D-

Dades Balears 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2401. 

DecIaració de zona marisquera per a zoncs del port de Maó 
DS núm. 61 (11 de maig), pago 2232. 

Decret 
73/89, pel qual es reconeix amb caracter provisional la 
denominació d'origen "Binissalem" 
DS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2328. 
1113/89, de 15 de setembre 
DS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2381. 

Demolició de I'Hostal Arxiduc 
DS núm. 52 (5 d'abril), pago 2005. 

Denominació d'origen "Binissa1em" (vegeu Decret 73/89, 
pel qual es reconeix amb caracter provisional la -) 

Destrucció del repetidor de TV3 
DS núm. 57 (26 d'abril), pago 2126. 

Deteriorament de les murades d'Eivissa 
DS núm. 51 (12 d'abril) , pago 2050. 

Diada autonomica a les Pitiüses 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2026 . 

Dia 
delllibre 
DS núm. 56 (19 d'abril), pago 2110. 
de Sant Jordi 
DS núm. 56 (19 d'abril), pago 2110. 

Diposit d'aigua d'Es Pujols 
DS nÚlll. 56 (19 d'abril), pago 2Hl8. 

Diposits de Campsa 
DS núm. 63 (24 de maig), pago 2295 . 

Direcció General de Joventut 
DS núm. 68 (8 de novembre), pago 2428 . 

Director de la Biblioteca Pública 
DS núm. 67 (2 de novembre), pago 2401. 

Directrius 
d'ordenació territorial (vegeu Pro posta de-) 
de protecció 
DS núm. 61 (11 de maig), pago 2233 . 

Disminu'its fisics (vegeu Projecte de lIei d'integració dels-) 

Distribució del BOCA lB 
DS núm. 61 (11 de maig), pago 2~?O i 2235 . 

- E-

Edificacions i instal ' lacions en sol no urbanitzable 
DS núm. 58 (27 de febrer), pago 2146. 

Edificis (vegeu Trasts i - de la comunitat) 
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Educació 
física 
DS núm. 51 (29 de marv), pago 1967. 
per a la salut a I'escola 
DS núm. 59 (3 de maig), pago 2188. 

EGB (vegeu Programacions vigents d'-) 

Empreses públiques i vinculades 
DS núm. 51 (29 de marv), pago 1969. 

EncicJopCdies de les IIIes (vegeu Ajuts a-) 

Enderroc de la Posada de Son Perot 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2109. 

Ensenyament en catala 
OS núm . 63 (24 de maig), pago 2294. 

Entitats autónomes 
OS núm. 51 (29 de marv), pago 1969. 

Equipaments esportius 
OS núm. 51 (29 de man,:), pago 1967. 

Escola (vegeu Educació pera la salut a 1'-) 

Esco les i nfa n tils 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2224. 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2234. 

Espolis als pecios de Cabrera 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2027-2028. 

Esport i I/eu re 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2116. 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2179. 

Estacions de registre sísmic 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2374. 

Estany des Peix, S' (vegeu Pla especial de l' ANEI de -) 

Estrategia balear per a la conserva ció de la naturalesa i els 
recursos naturals 

OS núm. 54 (12 d' abril), pago 2056. 

Europa comunitaria (vegeu Organismes de 1'-) 

Expropiacions (vegeu lndemnitzacions per-) 

Exposicions per al 1989 
OS núm. 51 (29 de mar~). pago 1966. 

Extracció d'arena a la Badia de Palma 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2595. 

-F-

Família Oleza (vegeu Adquisició de I'arxiu de la-) 

Fircs (vegeu Política firal) 

Fons 
artístics (vegeu Adquisició de-) 
de Compensació lnterterritorial (vegeu L1ei de-) 

FP (vegeu Programacions vigents d'EGB, BUP i -
Tribunals d'oposició de BUP i -) 

Freqüencies de radio (vegeu Concessió de noves-) 

Funció 
inspectora i sancionadora 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2191. 
pública 
OS núm. 48 (22 de febrer) , pago 1862. 

Funcionari de la Conselleria d'Obres Públiques 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2127. 

- G -

Gestió en materia de cultura i esports 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2179. 

- 11-

Hemorragia vírica 
OS núm. 62 (18 de maíg), pago 2267. 

Hostal Arxiduc (vegeu Demolició de 1'-) 

- 1 -

Impacte ambiental (vegeu Projecte de lIei sobre avaluació 
i dec\aració d'-) 

Indemnitzacions per expropiacions 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2404. 

lndústria 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2376. 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2414. 

Informació hidrológica de Menorca 
OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2331. 

1 nfraestructu res hoteleres 
Modernització d'-) 

extrahoteleres (vegeu 

Inspector de turisme (vegeu Places d'-) 
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Instal'lacions en sol no urbanitzable (vegeu Edificacions i 

-) 

Integració deis disminui"ts físics (vegeu Projecte de lIei d'-) 

Inundacions (vegeu Ajudes de I'Estat per-) 

-J-

Jaciment arqucologic de Cales Coves 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2050. 

"Joves a la Mar" (vegeu Activitats-) 

-L-

L1anxa-ambll[ancia 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177. 

L1engua (vegeu Tractat d'unió en materia lingüística) 
catalana (vegeu Coneixement de [a-) 
propia i oficial de la comunitat (vegeu Marginació de la 
-) 

L1ei 
de Fons de Compensac1ó Interterritorial 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2236. 
de funció pública 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2233. 
de mesures de foment del patrimoni histOric de [es llIes 
Balears 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2063. 
de normalització lingüística 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2235. 
d'unitats mínimes de conreu 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2283 . 
11189, de declaració de [a zona d' Atalis com a ANEI 
OS núm. 63 (24 de maig), pago 2305. 

L[eure (vegeu també Esport i-) 

Llibre (vegeu ]>[a de subvencions singulars en materia de 
-) 

Llocs de feina 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2356. 

Locals de promoció pública del carrer Reverendo Padre 
Huguet de Maó 

OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2107. 

- M-

Marginació de la /lengua propia i oficial de la comunitat 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2026. 

Me11orca. Camí de Caval/.\· (vegeu Retirada de - ) 

Mesures cautelars en materia d' ANEI 
DS núm. 63 (24 de maig), pago 2312. 

Metge titular de Puigpunyent (vegeu Pla~a de-) 

Ministeri de Defensa 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2027. 

Miró, Joan (vegeu Retoro de les obres de-) 

Moderoització d'infraestructures hoteleres i extrahoteleres 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2033. 

MolIs d'atracament a Sa Canal d'Eivissa i a Es Pujols de 
Formentera 

OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2107. 

Mondragó 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2607. 

Motociclisme (vegeu Proves de-) 

Muradcs d'Eivissa (vegeu Deteriorament de les-) 

Muro (vegeu Aigua de consllm a-) 

-N-

Normes subsidiaries de Formentera 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2178 . 

-0-

Obres 
a la ca Hetera C-721 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2400. 
de Joan Miró (vegeu també Retoro de [es-) 
al municipi de Sant Josep de Sa Talaia 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2026. 
de la via de cintura 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2175. 

Oferta turística (vegeu Pla director de 1'-) 

Oficina d'informació juvenil a Formentera 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2421. 

Oleza (vegeu Adquisició de I'arxiu de [a família-) 

Organismes 
de conca (vegeu Projecte de lIei de constitució d'uns-) 
de ['Europa comunitaria 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2206 . 
OS núm. 63 (24 de maig), pág. 2297. 

Ous enverinats amb la 4-aminopirina 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2267. 
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-p-

Pacte sobre política autonomica 
DS núm. 51 (29 de mar«), pago 1967. 

Palsos Catalans 
DS núm. 53 (6 d'abril), pago 2028. 

Pecios de Cabrera (vegeu Espolis als-) 

Pedreres (vegeu Pla director sectorial de-) 

Pesca (vegeu Política pesquera) 

Pla 
especial de I'ANEl de S'Estany des Peix 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2177. 
director de I'oferfa tu rística 
OS núm. 49 (23 de febrer), pago 1910. 
director de ports esportius 
OS núm. 49 (23 de febrer) , pago 1910. 
director de res idus solids 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2071. 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2594. 
director sectorial de pedreres 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2441. 
integral de sane.jament de Formcntera 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2126. 
de subvencions singulars en materia de Ilibre 
biblioteques 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2268. 

Pla-;a de metge titular de Puigpunyent 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2047. 

Places 
de comare 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2004. 
d'inspector de tllrisme 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2071. 

Planejament 
municipal 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2233. 
urbanÍstic municipal 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2422. 

Pluges torrencials 
OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2332. 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2386. 

Població rural 
OS núm. 65 (14 d'octubrc), pago 2364. 

Política 
autonomica (vegeu Pacte sobre-) 
cultural 
DS núm. 54 (12 d'abril), pago 2051. 
DS núm. 57 (26 d'abril), pago 2134. 
firal 
DS núm. 60 (4 de maig), pago 2212. 
DS núm. 62 (18 de maig), pago 2274. 
pesquera 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2073 . 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2128. 

Port de Maó (vegeu Declaració de zona marisquera per a 
zones del-) 

Ports esporti.s (vegeu Pla director de-) 

Posada de Son Perot (vegeu Enderroc de la-) 

Potabilització d'aigua 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2014. 

Pressllposts generals per al 1990 
OS núm. 69 (9 de novembre) , pago 2455. 
OS núm. 72 (20, 21 i 22 de desembre), pago 6216. 

Productes d'alevins 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2593. 

Programacions vigents d' ECB, BUP i FP 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2595. 

Projecte de IJei 
sobre avaluació i declaració d'impacte ambiental 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2429. 
de constitució d'uns organismes de conca 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2375. 
de creació del salari social 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2599. 
d'integració deIs disminu'its físics 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2596. 

Proposta de directrius d'ordenació territorial 
OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2327 . 

Protecció de I'aqüeducte roma de S' Argamassa 
OS núm. 56 (19 d'abril), pago 2106. 

Proves de motociclisme 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2357. 

Publicació del BOCAIB 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2230. 

PlIjols, Es (vegeu Diposit d'aigua d'- i MolIs d'atracament 
a-) 

PlIríssima, La (vegeu Col'legi d'intcgració-) 
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- R-

Radio (vegeu Concessió de noves freqüencies de-) 

Recuperació d'arxius fotogralics 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2238. 

Recursos naturals (vegeu Estrategia balear per a la 
conservació de la naturalesa i eIs-) 

Registre sísmic (vegeu Estacions de-) 

Reial Decret 1435/88, del Ministeri d' Agricultura 
OS núm. 60 (4 de maig), pago 2217. 

Repetidor de TV3 (vegeu Destrucció del-) 

... Residus sólids (vegeu Pla director de-) 

-

Resolucions (vegeu Control del compliment de-) 

Retirada 
de Menorca. Camí de Cavalls 
OS núm. 57 (26 d'abril), pago 2127. 
de tanques publicitaries 
OS núm. 61 (11 de maig), pago 2231. 

Retorn de les obres de Joan Miró 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2004. 

Rotonda de la ca rretera coma rcal C-705 
OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2329. 

Rotondes obertes a I'entrada de Ciutadella 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2049. 

- S-

Salari social (vegeu Projecte de lIei de crea ció del-) 

Salut (vegeu Educació per a la-) 

Sanejarnent (vegeu Pla integral de - a Formentera) 

Sanitaris locals 
OS núm. 71 (23 de novembre), pago 2592. 

Sant 

Josep de Sa Talaia (vegeu Obres al municipi de-) 
Miquel 

OS núm. 51 (29 de mariY), pago 1993. 

Sectors pesquer i agrícola (vegeu Subvencions de la CEE als 
-) 

S.c.L. del Carnp Mallorquí (vegeu Aval a la-) 

Senyalització de carreteres 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2355. 

Servei 
d'aigües Binibeca Vell 
OS núm. 52 (5 d'abril), pago 2002. 
de Veterinaria 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2373. 

Sól no urbanitzable (vegeu Edificacions i Instal'lacions en 
-) 

Son Fideu 
OS núm. 51 (29 de mary), pago 1993. 

Subvencions de la CEE als sectors pesquer i agrícola 
OS núm. 55 (13 d'abril), pago 2070. 

-T-

Tallafocs 
OS núm. 68 (8 de novembre), pago 2428. 

Tancament deIs apartaments Orquídea 
OS núm. 54 (12 d'abril), pago 2048. 

Taxes 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2290. 

Tempestes 
OS núm. 64 (4 d'octubre), pago 2332. 
OS núm. 66 (18 d'octubre), pago 2386. 

Torre Vella, Sa 
OS núm. 51 (29 de mary), pago 1993 . 

Tractat d'unió en materia lingüística 
OS núm. 53 (6 d'abril), pago 2028. 

Tra nsports terrestres 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2358. 
OS núm. 67 (2 de novembre), pago 2405. 

Trasts i edificis de la comunitat 
OS núm. 65 (14 d'octubre), pago 2356. 

Treball 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2183. 
OS núm. 62 (18 de maig), pago 2268. 

Trebelúger 
OS núm. 51 (29 de mariY), pago 1993 . 

Tribunals d'oposició de BUP i FP 
OS núm. 68 (8 de novernbre), pago 2436. 

Tuberculosi (vegeu Srot de-) 

Turisme 
OS núm. 59 (3 de maig), pago 2191. 
OS núm. 62 (18 de maig) , pago 2290 . 
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-u-
Unitats mín irnes de COBreu (vegeu Llei d'-) 

-v-

Via de cintura (vegeu també Obres de la - ) 
DS núm. 63 (24 de maig), pago 2295. 

Vídeo en catala (vegeu Ajuts per a la produc ió de - ) 

-z-

Zona marisque.ra (vegeu Declaració de - per a zones del 
Port de Maó) 

' . 


