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Liquidació del prcss upost del Parlamcnt 

Dcsignacions diverscs 

INJCIATlVES 

PRO.rllCTES DE LLEI 

RGE n601. 775/87, de COOll'ilaciú del drct civil balear. 
DS núm. 93 (20 de juny), pago 7098-7147 . 

{{CE numo 349/88, de 1)(ltl"imooi tic la comunital autónoma 
de les IHes l\:llc:lrs. 
OS numo 96 ( 10 ¡ [7 d 'octubre), pago 7221-7249. 

RG E núm. 11117/88, de d isciplina 11 rbaníSlica. 
DS núm. 98 (23 d'octubre), pago 7305-7330. 

RGE núm. 13J3/89, dc carretere$. 
Dictamen cQmissi6. DS núm. lUí (24 de maig), pago 6874-6884 

RGE núm. 1688/89, de modernittacilí d ' alloljalllcllts 
t urlstic.s existen U a les 1I1c.~ Ualears. 
DS nUm. 87 (30 de maig), pago 6910-6921. 

RGE num o 1713/89, de c rcdit cxtraordinari per al 
finan~alllc,,1 de I'adquisició de terrcny~ uhicats a I' CSP3i 
denominat Ca la Montlragó. 
OS numo 74 (22 de íebrcr), pago 6453-6464. 

RGE núm. 532190, de lIlodificació deis arlicle~ 4 i 5 de la 
Llei 12/88J de camps de golf. 
OS núm . Kg (3 1 de maig), pago 6935-6937_ 
OS núm. 89 (6 de juny), pago 6952·6953. 

RGE núm. 930/90, de rredil e~traordillari d'invcrsions i 
millores d' in fraeslructurcs de les zoncs turistiqucs. 
OS núm. 9 1 (13 dcjuny), pago 7038-7045 . 

RGE núm. 2086/911, d ' imposl .~obre les IOleries. 
D.S núm. 107 (28 de novcmbrc), pago 7666-7674_ 

RG": lIúm. 2087/90, de_ Irihutació dds jors de sort, CIIVit o 
aizar a les fll cs Balears. 
OS núm. 108 (29 de novembre), pago 7696-7704. 

RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la cornunil:..! 
aulónoma dc les Illes Balcars Jler a l 199J. 
OS Ilúm. 109 (1 R, 19 i 20 de dc~crnbre), pilg.7708-7880. 

142 

142 

PROI'OSICIONS DE LLEI 

I~GE n(rm. 15H5/89, de declaradó de Mondrllgó Área 
lIatur:1 1 d'especia l intereso 
OS núm. 74 (22 de febrer), pago 6444-6453. 

RGE nú rn.1641189, de creaeió del Consell Eeonolllie ¡ Socia l 
de la cOlllunitlft OIulonorna de les lIles Baleal"s. 
OS núm. 78 ( 19 d'abril) , pago 6593-6603. 

RCE num. 17 12189, de protceció deis animals {lile viueo a 
I' cnlorn hUlll a. 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6555-6562. 

RGE núm. 1719189, relativa a la ce ntral nuclear tic 
Vandcllós. 
OS núm. 77 (18 J 'abril), pago 6550-6555. 

RGE núm. 1750/89, de dec\lIració tI ' una Área nalur .. l 
d 'e~pecial ¡nteres a la Mal"ina de Llucmajor. 
OS núm. 73 (1 1 de gener), pago 643 r -644 1. 
OS núm. 88 (J 1 de maig). pflg. 6938. 

RCE níllll. 689/90, de derogació a l'amlJit de les IIIcs 
BalClIrS de la Llci 197/63, de centres i zones d'intcrCs 
turistic nacional. 
OS mimo 88 (31 de maig), pago 6938-6947. 

RGE núm. 926190, dI: reforma de I' Estatul d ' Autonomia 
per a les file s Oalears. 
DS núm. 81 (2 de maig), pag.. 6697-67 12. 

RGE nirm. 934/90, d ' incomllatibilitals deis a lfs carl'ees del 
Govern i l'Administraci6 dc la comunita! autónoma de les 
IIles Ralears, 
OS núm. 84 (16 de 1I1aig). pago 6809-6819. 

RGE núm. 962190, d'incumpatibilitats deis mcmb,·cs de 
Govern i alts carrccs de la comunilal autónoma de les lile!: 

R:llclIrs. 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6809-6819, 

RGE nú 111. 987/90, d':r (ribul'io de CO'1l peteneies a ls cOllsclls 
iosulars en mate ria d ' urbllOisme i habitabilitat. 
DS núm . 82 (3 de maig), pago 6740-6744. 
OS núm. 93 (20 de juny), pago 7092-7098 

Re .. : núm. 1855/90, de eo nservae ió deb espais na(unlls i 
d ' interes pais:1 tgistic de les IlIes llalears. 
DS núm. 94 (5 dcsclcmbre), pago 7152-1 161. 
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ltGE num. 1868/90. ,"el;'lUv3 a laprollosició de lid org~lIic:'l 
de lOodilicació del Codi Pcn:¡1 ell mnlcria de dclictcs contra 
el Ol edi aml>lclI l i I'onlcoació tlcllclTilod. 
OS uútn. 102 ( 14 de Tlovcmbrc), I,Ag. 7468·7474. 

RG E núm . 2630/90, de policia sanitaria mortuoria de les 
Jlles Ba lcar.s. 
DS núm. 107 (28 de novembrc), pago 765 1-7658. 

RGE núm. 2640/90, del COlIscll asscssor d ' lIrxius de les lIJes 
Ualcars. 
DS núm. 107 (28 de novcmbrc), pago 7658-7666. 

lUJE 1I1ím. 2657/.90, d 'addició d ' IW8 disposici6 add icional 
ti It Lid 9/19!)O. t1 ' a lribllció de COlllllctcndcs a ls cOlI sells 
illsuhu's en matcri:i d ' ul'ba ni~lU e i habitabllilal. 
DS núm. 108 (29 <le lI()velllbre). p~. 7695-7696. 

ESM ENES A LA TOT ALlTA T 

RGE núm. 2339/89, al Projcctc de tlci RG!!: núm. 1713/89, 
de credil cxtraord in a ri pcr a l filla n ~alllcnt de l' adqu isici6 
de fcrrenys ubicats 11 I'espai denomina! Ca la i\1ondragó. 
OS núm. 73 (11 de geller), pago 642 1-643 1. 

RGE num o 2350/89, al P rojcete de lid RGE nU Ill. 1713/89, 
de credil cxtraordinari pcr'a l fi-Ilan~a mellt de I' adgu isició 
de lerrcnys uhica ts a ¡'cs pai denomina! Cala Mondragó. 
OS núm. 73 (1 1 de' gener), pago 641 2-642 1. 

RGE núm. 472/90. all>f"Ojcctc de lid RGE núm. 1688/90, de 
modcrnilzació d'a llotjam cnts turistics cx istcnts a les Illes 
Balears. 
DS núm. 76 (2 8 de mar!;), pago 6520-6521 i 6523-6530. 

RG E 11 um. 484/90, a I Projecte de tlci RG E nÍlm. T 688/90, de 
mod crn it7.3ció d 'allotja mcnts turfsties cxislents a les lIIes 
Balea rs. 
DS núm. 76 (28 de man¡:) , pago 6517-6520 i 6523-6530. 

n GE n (IIn. 534/90, al Projecte de !lci RGE: nUIII. J 688/90, de 
modcrnització d 'a llolj:lm ents turls tics cxistcnts a les lIIes 
Ualears. 
OS núm. 76 (28 de mar,,), pago 6521-6523 i 6523-6530. 

nGE núm. 838/90, :111' rujecte de lid RGE núm . 15 19/89, de 
museus. .. 
OS nUIIl. 80 (26 d ' abriJ), pat;. 6658-6667 . 

I?GE núm. 949/90, 1044/90 i 1046190, a l rmjet' te de lIei 
RGE núm. 532/90, de modificadó deis artides 4 i S de la 
L id 12/1988, de 17 de no\'cmbre, de earnps de golf. 
OS núm. 79 (25 d'abril), pago 6630-6641 . 

RGI<: núm. 2331190, al I'rojccte de IIci RGE nÍ/m. 1903/90, 
d 'ord cl1:1ció s:Jllitiui:J i de c.re;¡ció del Servei de. Sa lul de 
Balc:Jrs. 

OS núm. 99 (24 d 'oclubrc). piig. 734R-7359. 

/ índcx 

RGE núm. 2447190, 31 Projcete de.llci RGE numo 1902J90, 
d ' atribució de dcterminadcs eompctcncies en materia 
d'aigües 3 !'Institut .Balear de Sanejament. 
OS núm. 98 (23 d 'octubrc), pag_ 7299-7305. 

RGE nilm . 2605/90 i 26 18/90, a l Projecte dc llei RGE núm. 
2086~)0, d' imposts sobre loteries. 
OS núm. 101 (8 de novembrc), pago 7424-7438. 

RGE numo 2606/90, al Projccte de lIei RGE núm. 2087/90, 
de tribu'aeió deis joes de stlrt, en\'it o alzar a les lIIes 
Dalc3rs. 
OS Il llfTl.. 10 1 (8 de Ilovembrc), pago 7438-7439. 

RGE num o 2773190, 2788/90 i 2789190, al I'rojecte de lid 
RG E n um. 2563/90, de press uposts genera ls de la eomunitat 
a utonoma per a rally 1991. 
os núm , 105 (27 de novembre), pago 7596-7622. 

DEBAT GENERAL SOBRE L'ACCIÓ 
I'OLiTlCA I DE GOVlmN 

O"hat ge neral so bre I'acció política i de govel"n de la 
cornunitat autonoma de les lIJes B:llc:lrs, OS núm . 103 (20, 
2 1 i 22 de novcmbrc), pago 741W-7567. 

PROl'OSTES DIl Il ESOLVCIÓ 

RGE núm. 3 18/90, 405/90 a 413/90, 445/90,446/90 i 45 1/90 
relativcs a l' lnforme de la COlll issió 110 permanent 
d ' investigació i cstudi de la prohlematica de les 
loxicom:lllies. 
OS núm. 75 (8 de marr;.), pago 6480-6500. 

[<CE núm. 1148/90, 1150/90, 1151190, 1152/90 i 11 53/90, 
relativcs a les mesures ca utelars de suspensió de 
pla llcja ment . 
OS núm. 81 (2 de maig), pago 6687-6697. 

RG E nüUl. 1514/90, 1554190. 1569/90, 1570/90, 1596190 i 
1597/90, rclati ves a l' lnfonn c sobre les eOllscqüencics pcr 
al sector turistic de la plena intcg raeió d '!<.:spanya a la C rEo 
DS núm. 89 (6 de juny), p<'lg. 6958-6985 . 

RGE núm. 466/90,710/90, 1686/90, 1704/90, 1707190 i 
17f18/9(), rclativcs 11ls C.·Herís gcncrals (Jer elaborar el Pln 
director de carrctercs. 
OS núm. 92 ( 14 dejuny), pag_ 7058-7086. 

RGE nLÍm . 1709/90, relativa ¡-lis Criteris gCll crals pcr 
e labora r el Pla dirccto ,· de ca rrcte rcs. 
OS nLÍm. 92 (14 dcj uny), pago 7060 i 7083-7084. 

RCE núm . J 147/90, relati va a ¡' lnrurnu .. '-cstudi dicta l11in:lt 
(Jer la Comissi6 no pcrmanclJt d ' cnqll csta sobre l' oferta 
luristica no legaIi17..ada. 
OS num 82 (3 de 1!1aig). pago 6727-6739 .. 
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RGE nÍ! 111 . 2585/90, 2SR7/90. 2588/90 i 2589190, relalive5 al 
Pla qU;ldrienmll de servei.~ socials i assistcncia social. 
OS núm. 100 (7 de no"cmbrc), pago 73 76-7397. 

INTERPEL-LACIONS 

RG E numo 2400ffl9, relativa a política d ' habit a tge social del 
Om'cm de la cOlilunitat autónoma de les IIles Balears. 
OS numo 79 (25 d ' abr il), pago 6608-6620, 

RGE núm. 53/90, relativa a Jlolítica de descentralil7.lIció de 
scrvcis i lerritoria lització d ' invcrsions del Goverll de la 
comunitat aul0 1l 1)1II3 de les lIIes Ba lears. 
OS núm. 77 (1 S d'abri l), pago 6542-6538. 

RGE níun . 19 1/90, relativa a la relaciú ex.istent entn' les 
d cc is iun s d el Co nse \l de Gov e rn "clativcs a 
dcsqualificacions UrlJ!Hlístiques a "'elanit>: i adqu isició de 
lerrenys a ¡\l1 prell a Ca la Mondra g6 i [cs geslions 
pro fcss ionats privades del con sellc r Adjun t a la Prcs idCII CÜI 
C()m a rellresentant i a sscsSOr deis rcspcctius propictaris. 
DS núm. 75 (8 de [J) a r~), pago 6468-6480. 

RCIT nfllll . 197/9U, relativa a la pl'o hlelll a Hc:'l deis menors. 
OS núm. 82 (3 de maig), pago 6718-6727. 

u..GE n¡'¡m. 628/90, relativa a defensa delll:ltrim oni de la 
COlllunital aulono/lla de les l1Ies 8~1Ie ¡l rs. 

OS núm. IHJ (26 d'ab'ri[), pago 6647-6655. 

RGE " Iim. 7 11 /90, relativa a revoca cló del Govern respecle 
de la rchahililació i lila n tcnilllent tl ' hab itat ges de prolceció 
oficial. 
OS núm. 83 (9 de maig), p~g. 6756 ·6765. 

RGE núm . 887/90, relativa a sanita t local, 
D S núm. 86 (24 de maig), pag. 61165-6874. 

RG E n úm. '1163~)U> relatÍ\'3 a 11IIIitica cien líCica del G overn 
de la comunital Butimoma de tes lIIes Ha lears. 
DS numo 87 (30 de maig), pag. 6893-6902. 

ROE nÚn¡. 1326/90. r elativa a la creució d ' infracstructura 
csportiva. 
OS núm. 91 ( 13 dejuny), pago 7026-7033. 

n.GE núm . 1606/90, relativa a I' espurt d ' alta compet ició a 
les lites O;¡lca rs. 
OS núm. 102 (14 de nowmhrc), pág. 7450·7458. 

RCE núm. 1867/9(1 , relati va:¡ política turisti c,a a les lIIes 
Oalears. 
DS núm. 95 (4 cl' octubre), pago 7[65-7[76 . 

!lGE núm. 20L0/90, relativa :l[ gra u de eOlllpliment deis 
aconh presos [lcl Parlanll"nt. 
DS núm . 97 (17 i [8 d'octubre), pago 7267-7278. 

RGE numo 2028/90, relativa a política general en materia 
de ports csportius. 
DS núm. 96 (lO i 17 d'octubre), pago 7204· 7211. 

RG": numo 2299!9(), n~llItiva a polltica pc.~quera en aigij e.~ 

iuteriors. 
OS núm. 99 (24 d'oct ubre), pago 7336-7344 . 

RGF. num o 2580/90, relativa al patrimoni documental de les 
liIes IJalears. 
OS núm . 102 ( 14 de novcmbre), pago 7458-7463 . 

RGE núm. 2655/90, relativa a po lítica del Goverll "en 
lIIali:r'ia de I'rot ecció, seleeció i invcsfigació de les races 
autóclones de les JIIes Iblears. 
OS núm. 106 (.;2 8 dl: novembre), pago 7629-7635, 

MOCIONS 

RGE niml. 61J6/9n, rchltiV¡1 II In rclació exislellt entre les 
dce is ion s del C OlI sc ll dI.' Gove rn r c lati ve s a 
dcsqualificacions urballís tiqu es a Pelani', i adquisieió de. 
terrellys a ;lit preu a Ca la Mondragó i les geslions 
prMess iona ls privades del cOnseller Adju lit a la Presidencia 
eom a reprc.~cnlanl i assessnr deIs rcspeetius proflietaris. 
OS núm. 76 (28 de mar,,), pág. 6504-6517 

RGE numo 1074/90, relati va a la llOlilica de 
dese.entra [i lzació de sen eis i Icrritorialització d ' invcrsinns 
del Go"ern dc la comUllilat;¡u toll oma de les mes Ralean. 
OS núm. 81 (2 de maig), pago 6675-6687. 

RG f. mím. 11 33/90, relativa a la política d ' hahitat ge socia l 
del Covern de lo comullita lllutónonlll de les m es Rolears. 
DS núm. 83 (9 de ma ig), pago 6749-6756. 

HoC E niim. 1157/90, rclaliv a a defensil del patrimoni de la 
comunitat autÓIIOl1la de les lI[ es 8alears. 
OS núm. 84 ( 16 de maig), pago 6787-6796. 

RGE núm . 1233/90, relat iva a problematiea deis lIIenors. 
OS núm. 85 (17 de maig), pago 6IQ6-68]3 . 

RG!': núm . 1307/90, relati va a rehahi litació i mantenimcnt 
d ' habitat ges de protecció ol1ciaL 
OS numo 86 (24 de maig), pago ó858-6865. 

RGE nÍlm. 1445/90, relativa:1 sanitat Incal. 
OS núm. SS (3 1 de maig), pago 6926-6931 . 

RGE núm. 1577/90, re lativa a política cie ntífica del Govcrn 
L1e la cOlllunitat autónoma de les l!les Ba lea N. 
OS numo 90 (7 dcjuny), pago 6997-7009. 

RG E oú rn . 1733/90, relati\'3 a la ereació d ' infra es lru ctu res 
a les Jl1 e~ na[cars. 
OS num_ 95 (4 d'QClUbrc), P;jg. 7 ¡ 80-7 ¡ 89 
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RGE núm. 2328190, relativa a política turística a les IIles 

Balcan:. 
DS nÚID. 97 (17 i 18 d ' octubrc), pago 7252-7264 . 

RGE mJ m. 2507/90, relativa a política de ports esportius. 
OS numo 98 (23 d 'octubre), pago 7296-7299 . 

RGE núm. 2578/90, relativa al grau de compliment d eis 
aco .. d s ¡les resolucions presus pel Parlarnent d.e les lIJes 
811lears. 
OS núm . 100 (7 de novembre), pago 7370-7376. 

RG'E núm. 2656/90, relativa a politica pesquera ell aigücs 
intrfiors. 
OS núm. 10 1 (R de llovelJlhrc), pago 74 17-7424. 

RG!'.: núm. 2811190, rclat iva a política cn relació al 
palrimoni dOcullIclll.al de la Co nscllcria de Cultura , 
¡¡:ducaciu i ESflorts. 
DS núm. 104 (27 de novembrc), pago 7577-7583. 

RG E núm. 282 1/90, rcJati\':t II política de la COlIsellcria de 
C ultura , Educació i ESlwrts, en relució 3mb 1'1."Sflort d'aH .. 
competidú a les IItcs B:1icars. 
DS núm. 104 (27 de novembre), pago 7583 -7589. 

PREGUNTES 

RGE nUII1. 196/90, relativa a absencies del Consellcr Sr. 
Cilet 3 les "cunions del Consell de Goverll. 
OS mimo 77 ( 18 d'abril ). pago 6537. 

RGE núm. 222190, relativa a scntencia de la Sala 
ContencioS:1 Administrativa so bre les Normes subsidia ries 
de FormentCI·a. 
OS núm. 77 ( 18 d 'abri l), r~g. 6537-653 8. 

RCE núm. 462/90, relativa a I'edieió en eastellil de la 
revista Solc.\· ; Ol/eJ, hiverll 89 de la Conscllcria. 
DS núm. 7 8 ( 19 d 'abril), pago 6569. 

RCE mím. 637/90, relativ:! a acluacions de la conselleria 
despres de "incidenl oeorrcgul dia 17 de febrer a I' av ió que 
cobreix la línia Palma-Maó. 
DS núm. 77 ( 18 d 'abril), pago 6538-6539. 

RGE núm. 896/90, reJa ti"a a pree3ucions preses a causa de 
l' ampliHció de la carretera de ralma 3 Santan)'i !lí' r ta l de 
no afcctar el talaiol de Son Danus. 
DS núm. SO (26 d'abril), pago 66015. 

Re F. nu m. 900/90, relat iva a eriteris f] uc se seguir:"1 per tal 
ti 'escolli r cllloc 011 s' in stal ' laran cls escu lls amb la finalHat 
de (lrotegir i recuperar la Badia de ('alma i la zuna esl de 
Mallorca. 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6539-6540. 

RGE nÚnl. 901190, relativa a I'elecció deis Jloes per a la 
instal'lació d'esculls a Eivissa i "~ormentera. 
OS núm. 78 (19 d' abril), p~g. 6570-657 1. 

RGE núm. 928/90, .. c1ativa a eriteris per practicar 
liquidacions amb caraeter relroactiu d'imposts sobre 
transmissions patrimonials ¡acles juridics documentals 
relatius a habilatgcs de proteeció oficia l. 
DS núm. 78 ( 19 d 'abril), pago 6569~6570. 

RGE numo 936/90, "elativa a qUlmtilats gastades pel 
Govcrn per finalJl;llr adivitats aJ ' I+O, als difercnl .. 
programes durant cls darrers quatre an)'s. 
OS núm. 81 (2 de rnaig), pago 6672-6673. 

RCE utím. 959/90, rclati\' ll a I'obertura de tres vials nous 
}I. la parel'!'hlció ji' legal aje Na Foradllda. 
DS núm. 80 (26 d'abril), pago 6646. 

RGEnÍlm. 960/90, relativa a l gahincldc mediein:1 esporHva 
a Menorca. 
OS núm. 78 ( 19 d 'abri l), ('lag. 657 1-6572. 

Re E núm. 964/9IJ, relativa a projcctcs presentals pel 
Govern per ta l de scr finllll~3ts amb els fons comunitaris 
amb motiu de PAn)' cu ropeu del turisme 1990. 
OS núm. 77 ( 18 d'abril), pago 6541. 

RGE núm. 1063/90, rclativll a la mosca ,'o('h¡¡¡omyritl 
hominiVlJrll.X_ 
OS núm. 81 (2 de OIaig), pago 6673 ·6674 . 

RGE nlim. 1065/90, rcllltiv3 a l pla de viabilitat dcl fu!Ur 
recinle finl. 
OS núm. 8 1 (2 de maig), p<'sg. 6674 -6675. 

RGE núm. 1070/90, relativa a rcdacció del projecte- de 
Direclrius tI'ordellllció territorial. 
OS núm. 82 (3 de maig), pago 67 16-67 17. 

RGE núm. 1071 /90, relativa a normativa en relació amb 1:1 
utilització d ' aigües residuals. 
OS núm. 82 (3 de maig), pago 67 18. 

RGE núm. 1072/90, relativa a la eonstruceió dc la rolonda 
11 1:1 eruilla de la carrelera de Maó, cami de Trcpucó i 
earrer Fontallillas, del Icrme lIIunicipal d'[s Castcll, de 
Menorca. 
OS núm. 83 (9 de maig), 't)~g. 6748-6749. 

RGF. núm. 11 [4/90. relativa !l conveni 3mb el Govern de 
I'Estat pcr a la normalització del catal"'. 
OS núm. 82 (3 de maig), pAgo 67 17-67 18. 

nCE numo 1144/90, relativa al Pla clu adriennal d ' acció 
social. 
DS núm. 84 ( 16 de maíg), pago 6785. 
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RGE núm. 1166/90, relativa al proeés penal del delictc 
contra el patrimoni de les IIles Ralears eom és el jaciment 
arqueol¡) gic de Can Partít. 
OS núm. 84 (16 de maig), p~g. 6785-6786. 

RGE: núm. 1167/90, rellttiva a allotjaments turistics. 
OS núm. 84 (16 dtJ maig), pago 6786·6787. 

H.G E niHil . 1244/9U, relati va a paralib.ació des de 1987 d e 
les tasques d ' cxcavacions, amb excc lu'.ió de les "CX Ca\'lICio ns 
d ' urgencia". 
OS núm. 87 (30 de maig), pago 68g8·68g9. 

RGE núm. 1245/90, rel:dtiva a crítt:r is a I'hora d e 
COlltl"actar el personal que ha de realilzar les cxcavado ns 
o rdimhics o el ' urgencia. 
OS núm . 87 (30 de maig), pago 6RII9·6891 . 

RG E núm . 1256/ 90, rcl:l li\'iI a l projecle de lleí de defen sa 
tleI turis ta. 
OS núm . 85 ( 17 de maig), pago 68 24-6825 . 

nG¡.; IIflm. 1257/90, relati va a cmbarcadOHS amb pe!jta 
d 'a r rosse¡;ament, 
OS núm. 85 (17 de maig), pag.. 6825-6826. 

RG E 1111 111 . 127 1/9U, rehlliva a presenlaci6 el '1111 p/"ojcClc de 
lIei o allfl)vació d ' un tlce rct de crcaeió dc la rc.ndlllllluim3 
d'i llscrció. 
OS numo 116 (24 de maig), pago 6853·6854 . 

RCF. núm. 1272/90, rclativll 11 sUllorl del Clwern a la 
F'u ndaciú lutclar pcr a perso nes 3mb uisminució psiquic:1 
a Mallorca. 
Os 1111!l1. 86 (24 de maig), pago 6855·6856. 

RGI~ núm. 1273/90, I'elativ» a tancalnenl de la Llar 
funciona l del Cree. 
DS núm. 86 (24 de m<lig), p;ig. 6856-6857. 

RGE núm. 1277/90, relativa a resposta del Govero :1 

I'acord del Co nscll In sula r de Menorca respecte de 
I' cnromanda de gcstió en maléria de c""ura , cducadó i 
csports. 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6854·6855. 

RGE núm . 1314/9(), I'elativa a crilcri~ aplica ts a I' hol"a 
d ' impulsa r Ics dcnomin:tdcs "eXoCavaciotls d ' urgc ncia". 
OS núm. 87 (30 de nlaig), pa~. 6891 -6892. 

RGE núm. 1315/90, relativa a puhlicució de les lIIemó rics 
d 'exc ava cionS dc la eonsclleria. 
J)S num o 87 (30 de maig), pág. 6892· 6893 

RGE núm. 1333/90 rehlliva a Iibcralillaci6 deis cxcmplllrs 
de t o rtu~a car e.lfa cur e{((1 qu e es m:l nl Cllen ('11 c¡Jpli vit:lt a 
un lla r ·aquarillm de McnorC:t. 
DS mimo 86 (24 de 1l1:tig), piig" 68 57· 61:158. 

RGE núm. 1362/90, rclativa a impuls de trcballs 
d ' inve.~tigació sobre e ls mapes o els invenlllris arqueologics 
de les lIIes Ba lcars. 
OS núm. 88 (3 1 de mllig), pag. 6925-6926. 

RGE núm. 1363/9() , re\sliva a I'e]ahoració d ' un registre 
d ' investigadors d ' arqueologill. 
OS núm. 88 (3 1 de maig), pago 6924-6925. 

RC.; núm. 1396/90, relativa a la tala d'arbrcs a I'Á rel! 
n¡¡tural d 'especial interes de S3 Callova. 
OS núm. 89 (6 dt:juny), pago 6957-695 8. 

RCE núm. 1397/90, relativa a la residcnl'ia de majur:oi. dc 
S'A lqu ería Blanca. 
I1S núm. 90 (7 dC juny), piig. 6990·6991 

n.GE mim. 1399/90, rclativlt JI llflarició a Gran Urctanya lle 
ia m:l la ltia del bovl coneg uda eum " malaltia de la Vllea 
boja". 
OS núm. S9 (6 de jUlIY), piig. 6953-6955 . 

I{(;I,!; IIlUI1 . 1400/90, relativa a relació de la Conscllcria d e. 

T.'cb:11I i Transports l-lmb el co ntrol del rcndiment lIetc.r o 
l e~ malaltieS del co níll. 
OS numo K9 (6 de juny), pago 6955·6956 . 

n.G E núm . 1404/90, relativa a critcris a ,' hora de divulgar, 
mitj:uu;anl anllucis pa gats a la Ilrcmsa, les difC!rcnts 
activitats de Is COlIselleda. 
DS núm . 89 (6 dej uny), pag. 6956·6957. 

RG E núm. 1430/90, relaliva a ges tions del Gove rn per tal 
d 'evilar c l t3ncá mcnl de la rii.brica de leixits de Sóllcl" 
Mayol, $A. 
OS núm . 90 (7 de j uny). pag. 6993·6994 . 

RGr. núm. 1460/90 relativa a publicaeió deis mapes o 
iu vclllaris a rq ueolugics (ler p:"lrl dc la COlIselleria. 
OS núm. 90 (7 dejuny), pago 6992"6993. 

RG E num_ 1467/90, retativa a intcrrupció dcl t":l nsit a la 
C¡lrrete ra de M:ló a Ci utadel1a, per lal de dur ¡l terlllc un a 
enqueSla. 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 698g·6989. 

RCE nilm . 1539/90, rdati va :l col'loeaeió d ' un n'tol 
p u blicíla ri d ' un cstablíl1lenl co mercial deno!llina t "Casl illo 
Menorca". 
OS núm. 90 (7 uejuny), pág. 6Y89-6990. 

RGE nÚm. 1540/90, I"el:ttiva II diners del Gow:rn CObl"llls 
per I'empresa Sofelllll sa des de 1983 lins a I'aclualital. 
DS núm. 90 (7 de jUIlY), pag. 6994-6995. 

I~CE núm. 1542/90, rclali v:\ a postUl"ll d el Govero ptr {¡ti 
lIe posar al dia els índcxs 11";lIIc~tr31 s deI IlOC AIU. 
OS rlÍnn. 90 (7 de juny), pilg. 6991·6992. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / index any 1990 fFascic\e I 139 

RGE nútn. 1543/90, relativa a in compli mcnt de les lIeis 
sobre publicilat i cxecutivitat als planejamcnls urbllnistics 
aprovats clellllilivamcllt per la Comiss ió Provincia l 
d 'U rbal1iSllle. 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6995·6996. 

RGE núm. 1584/90, relativa a ¡lrojeclcs lIell>la dc míllora 
d ' infrae.~ l ructurcs a :lones tUI-i.~ t i qucs. 

DS numo 91 (13 dejuny), pago 7025-7026. 

RGE núm . 1585/90, re1:ltiva a 11, no incorporacio de l'a r 
projt!cle de Só1Jer a I Projecle de lleí de crcd il extraordinari 
pcr al financ;a mcnl d' in versions i m illorcs d' infrac.~tructurll 
de les zones luristiqucs. 
OS num o 92 ( 14 de juny), pago 7050·705 1. 

RGE: nilm. 1586/9(1, rcl:1liva 3 dificuUals tic la rnajoria deis 
pagcsos de Menorca pcr lal d ' aeollir-se al régim ¡J ' ajudcs 
dc~ lin adcs a fomcntar el {·cs.~alllent antici p:1t de I'activilal 
:rgraria . 
OS numo 92 (14 dcjuny), pag. 7051-7053. 

I{(;E núm. 1587/90, n'lati va a actuació del Govcrl1 (Juan t a 
la norma I iVIl sobre la provisió tic vucrwt s I su bstit uciolls en 
regilll tI ' in terin il:l! de profcsso rat no universitario 
OS num. 92 (111 dejuny), pAg, 7054-7055 . 

RGE núm. 1609/90, rclalh' :1 íI luiei de les obres de 
eonSlru éció d'uu terccr carril :1 la c-no dc Mu ó II 
Ciutadella, !l Is l..-ams de Sa Penya de S'l ndi del 
"Desmon te". 
OS nÍLm . 9 1 (13 dcjuny), pAgo 7025. 

RGE lI üm. 1610/9{1, rchlfivu:1 Jificullal$ de 1:1 majvria J els 
pagesos dc Menorca per ta l d'aeollir-se al rl!gim cJ 'aj udcs 
destilladcs a fomentar el ccssa ment anticipa! tic l' a ctivH:1I 
agraria. 
OS ntun. 1) I (13 dc jUI1Y), pug. 7020-7022. 

RGE núm. 1611 /90, relativa a prolllc'mc5 de la majoria deis 
pagcsos de Menorca per {a l d 'aecedir a les ajudes 
dcslilladcs a I~ agricultors a tilol principal Iwr fo mentar les 
inv ersio ns a I'clClJlolació agraria. 
OS ntun 91 (13 dejuny), pAgo 7022 -7023. 

RG 1: n lI m. 1612/90, re!¡H¡"a a problc-mcs dc la maj or ia deis 
pagesos de Men orca per aco llir-se al rcg ill1 d'ajudes 
dcstinl:tdcs III fOUlent de la incorporadó del j oves 1I 

I'agricultura . 
DS núm . 91 ( 13 dejuny), pago 7023-7024. 

RGE IIl1m. 1613/90, rc la livll a problcmes de lalUfljoria deIs 
11lIgesos de Mcnf,rca pel' acoll ir·se a la pulitica 
d ' abandlJllamclIt ¡le c ullius. 
DS núm. YI (13 dejuny), pag. 7024-7Q25. 

RGE núm. 16 14/90, rclativa a adjudicadó definiliva de les 
quoles de producció HCle ra;) emp rescs agri'lries concgurles 
com Il Socieb t 1l.1Ir:tI Menorqu in a. 
DS núm. 92 (lit de juny), pag. 7048-7050_ 

RGE núm. 1615/90, relativa a problcmes que [101 su posar 
el fomen l de I'agroturisme de Menorca. 
OS núm . 92 (14 de juny), pago 7051. 

I~GE num. 1616/90, re laliva :l bencficis renls de les 
s llb"cncioos de scmcn de naces lIeleres, en el cas de la 
Socictal Rur:11 Menorquina. 
DS núm. 92 (14 dcjuny), pago 7053-7054. 

RGE núm. 1617/90, relati"a a manlcnimcnl de la figura 
co ntractual Sucielat nura l Menorq uina . 
OS núm. 92 (14 dejuny). pago 7055-7056. 

RGE numo 1632/90, relal iva a 111 urgenl publ icació eu el 
nOCAIO de les normcs ur banístiqucs de 101S cI.~ plan s i les 
.. ormes suhs idiúic.~ de les lIIes Balears. 
OS numo 92 (14' de juny), pago 7056-7057. 

RGE nilm. 1637/90, relatív:1 :¡ lIClllncions viw daliqucs 
produ'ictes a la bltsílica patcoerisliana de Son Bou (A laior). 
OS núm. 92 (14 uc juny), pago 7057-7058. 

nGE núm. 2083/90, I'clatil 'u Il la Imlrginat-ió de Iu lIellgua 
ca talan II a la Conselleria d ' Ob res "1' bliqucs:l tOles les seyes 
activilu ts. 
OS núm . 95 (4 d'octubre), pago 7 L64-7 165. 

nGE núm. 2288/90, rehltiv:! 11 prcsen lació -per p:lrt del 
Go"crn de la com unit:H Jel Projecle de lIei de defensa del 
turista. 
OS ninn. 96 (10 ¡ 17 d 'oclubre), pago 7192. 

I{G E mi m. 228!>1/90, relal iv:1 a l' inventari p3 trimtmial de In 
eom unilal :lIllónornll ele les II les Ilalcll rs. 
OS num o 96 (10 i 17 d'oclubrt'), pilg. 7 193. 

RGE núm. 2300/90 , re lativa a rea lit 7.aciÓ de 
coronariografies a les lIIes B:¡lcars. 
OS núm. 97 (17 i 18 d 'ocnlbre), pago 7265-7266. 

RGE nÍlm. 2459/90, relativa a denominació oficial del 
municipi de Sanl Anlon i d I' ¡'o r tmany. 
OS núm. 97 (17 i 18 d'oclubrc), p;"g. 7264-7265 . 

RG E nÍl m. 2461/90, r elal iva a erileris gcnerals deis p lan s de 
resicJus so lids exc lo~os dcl l'!a tic residus s() lids urha ns. 
OS núm. 97 (17 i J R d 'oclubrc), p;"lg. 7266-7267. 

I~GE " üm. 251U/90, rel:Jli\'<l a reti radll del fullct Sill c de la 
Consellcria Ad junta a la Presidencia. 
OS núm. 101 (8 de novcmbre). pago 7404-7.105. 

RCE núm. 2582/90, "clativa a irregularitals dclectades a la 
indtistria Carma, SA, de Marratxi. 
DS núm. JOO (7 de novclllbre), pag 7364-7365. 

RCE 1111111. 2584/90. relati\'ll a pr0l! ramcs de I'escol:, 
d' in iciació a la gimn i'l stica. 
DS m'¡m. 100 (7 de l1uvclIlbre)\ pag 7369-7370. 
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RGE núm. 2616/90, relativa a situaciÍl de la planta de 
tractamcnl de rcsidus urban s dc Forlllclltera. 
OS núm. 100 (7 de novcmbrc), pago 7365-7367. 

RGE hum. 2617/90, relativa 3 ca bles d 'a lta tcosió entre 
Puigpunycut i EstcUencs. 
OS núm. 10 1 (8 de novcmbre), pago 7401. 

RGE núm. 2637JiJO, relativa al complimcnl de I'article 39 
de la Llci de norma li tzació lingü ística. 
DS núm. 100 (7 de novemhrc), pago 7369. 

RGE núm. 21l38/90, relativa a parets cndcrrocades de la 
carretera Palma-Alcílllia a ca usa de les rcccllts pluges. 
DS núm. 10 1 (~de novcmbre), pago 7402-7403. 

RGE nilm. 2669/90, relati va a ¡' Escola elcmenta l de mÍlsica 
a I'illa de Formcntcra. 
OS núm. 100 (7 de novcmbrc), pilg 7367 . 

RGE ullm. 2670/90, relativa a prescnllieiú del projeelc de 
lIei so bre climirulció de. barrcrcs fi siqu cs als espais pilblics. 
OS núm. 100 (7 de novembrc), pag 7367-7368. 

RGr núm. 2672/90, relativa a causes que provoca ren 
I'enderl'ocament d ' uoa pa rl de I' estruct ura del f:l ls 1¡)od de 
la via de cinfura de IJa lma a I'all¡ada del col·r.:gi L:l 
"urísima_ 
OS nÚm. 10 1 (8 de novcmbrc), pago 740 1·74Q2. 

RGE num o 2675/90, rchlliv8 a il l.~ llecdons de la consellcria 
a eementiris. 
OS núm. 101 (8 de novembrc), pago 7405·74()!l. 

RGf. mím. 2676/90, relati vll a cla u~ urar cauldarmenl 
¡'ampliadó del cClllcntiri de Mallacor. 
OS núm. 101 (8 de novcmbre), pag.7405·7408. 

RGE núm. 2677/90, rc.lativa a tancame nt de qual(IUC 
cementiri o ampliadó en els darrcrs a nys. 
OS núm. 101 (8 de novcmbre), pago 7405-7408. 

RGE mím. 2680/90, relaliva a asfallar ¡ampliar trcs carnios 
del tenue municipal d'Alldratx. 
OS ntun. 101 (8 de novembre), pago 7403-7404. 

!tGE II{,III . 2699/90, relaliva a celehració del cin<IU C. 
cenlellari de la primera edició del Tirallt lo /lI(UtC a les IIIl's 
IJ itiüsC5. 
DS núm . \02 (14 de novembrc), pago 7446-7447. 

RGE núm. 2709/90, r elativa 11 ajud es :l Is municipis que han 
visl a fectada la in fracslroetura 11111 nicipal co m a resultal de 
les pluges tlel p lissal mes tI'octubre. 
OS núm. 102 {l4 dc novclllhre), pilg. 7447·7448. 

RCE Hum. 2710/90, relativa a ajuLles que ha cs lalJ lcrt el 
Goverll als pcrjudicats per les pluges del passal mes 
d 'octuOrc. 
OS núm_ 102 (14 de novcmbrc), p(¡g. 744S·7iW~ 

RGE nlÍm. 27 J 1/90, rclativa a línies tI ' ajuda per a 
infraestruetures urbanes espa tllades eo", a resullat de les 
pluges del passat mes d 'ocfubre. 
DS núm. 102 ( 14 dc novcmbre), pago 7449. 

I~GE num, 2712/90, relativa a convucatoria deis sindieals 
per negociar el cajl ítol Mis pressuposts de la comunilllt 
autónoma. 
OS oÚm. 102 (14 de novcmbrc), pago 7449-745 0. 

RGE núm. 2718/90, rclal iva a presencia del dircetor 
general de trallsporls a la reunió a mb traosportisles arnb 
I'oojeete de provocar un boicot de transit j circula ció ell el 
tennc municipal de Calvi;l. 
OS núm. 102 (I4 tk n(}vcmbre), pllg. 7444-7446. 

RGE núm. 2807190, relaliva a plans lI~ellics juslifieatius tle 
la quantia i moda lital de les caplures a realil:r.ar a ls vcdats 
dI! C:.t\"3 de I:¡ coml! nita l que s' hall aprllv:lt. 
DS IllUIl . 104 (27 dc novcmbre), pago 7573-7574. 

RG F. n tlm. 2808/90, rclaliva a puhlicació deis cat:\legs deis 
fons deis arxius eelesiasties elahorats per ,loan Rossellii i 
Llitercs. 
DS núm, 106 (28 dc novembrc), p~g. 7628-7629. 

RGE numo 2809/90, relativa:) p13 \" 1I d'arxivcr vacanl a 
l' Arxiu del Rcglle de Ma llorca. 
DS núm . 104 (27 de novembre), pago 7575-7576. 

RGE ntím. 2812190, relativa a I'illvcnl:.tri patrimonial de la 
comunitat autonoma de les lIIes Ualears. 
OS núm. 104 (27 de novcmbre), pago 7576-7577. 

RGE numo 2835/90 relativa a les obres de !'Edar de 
Formentel'a qucafecten l' Area nattlrald 'especia l inlercs de 
Scs Salines.!l S' ESla ny Pl.ldeuL 
DS núm. 104 (27 de novembrc), pago 7574 -7575. 

I'ROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm. 2354/89, relativa a la tlcslrucció parcial del 
santuari talaiótic Es Fornels (Clllvia). 
DS núm. 78 ( 19 d'ahril) , pago 6573-6578. 

RGI~ nilm. 2370/R9, relnliv3 al drcl d'aulodctcrminació. 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6578-6593 . 

RC E núm. 2377/89, relativa;1 Ilales de publicació i remissió 
del BOCA lB. 
OS núm. 79 (25 d'abril) , pago 6620-6625. 

RGE núm. 198/90, relativa a la ¡ll"Otecció deis jacimellfs 
quater"aris tlcl Cllrn3tge (I'alma). 
DS núm. 80 (26 d 'abril), pñg. 6655-6658 . 

RGE IIUIlI. 269/90, rel:lt iv3 a resid enóes ge riatriqocs a la 
1l 0~ l r:1 cn mllnital. 
DS numo 79 (25 d' Jbril), pago 6625 -6630. 

\ 
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RGE núm. 272/90, relativa a centres dedicats III Irchall en 
I'ilmbit social dc la tercera cdaL 
OS núm. 79 (25 d'abril), pago 6625-6630. 

RGE IIUIII. 465190, relativa a 3clu aeions necessaries de les 
Corees 1)Olitiqu e.~ de les lIIes Ralears pe r tal d 'acoDscguir la 
ulilitzaeió del eatala al Scnat. 
DS núm. 84 ( 16 de maig), pago 6796-6802. 

RG E núm. 499/90, relativa a revoca ció de la deelaradó de 
Cenlrc d 'i ntc res turíslic nacional per a la zona anolllenada 
" 1)layas de Fo rnclls". 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6766-6775. 

RGE núm. 500/90, relati\'a a revoeadú de la dcelaraeió de 
Cen!r ... d'intcrcs tUl"Ístic nacional dc Cala en Tun¡ueta. 
DS núm . 113 (9 de maig), pago 6766·6775. 

RGE núm. 50 1/90, relativa a la rcprovació del ca ptenimenl 
dI.'! conscller de Turisme pe r no voler Iramitar 1:1 proposta 
de tlc!"og:lció deis centres d ' intercs lurlstic nacio na l de 
T in lOt. ¡ Son Parc. 
DS núm . 83 (9 de maig), P;jg. 6766-6775. 

RCE núm , 573/90, .·dativa a la eO lllig uració del Sell3tcOIII 
JI vcritable ca mlu'a de I"ellrcsenlaeió territoria l. 
OS nllm. 84 (16 de maig), p<ig. 6796-6802. 

HG E num o 632/90, relllth'lI que tots els centres de se rvcis 
socials que I"ebin aport;H:ions economiqo es de la co munilat, 
adoplin un pla cOlllptable per aeooseguir una info rmadó 
lIormalil-zad ¡1 per a I'agrcgac ió dedades, amb I'ohjecte de 
poder apli('ar unoS criteris uniform es i cquitalitls pe!" ti una 
IIssignació més eficat¡" deis r ec ursos públics. 
Rcso lució de l'cmpa\ a la comissió, OS nllm. 89 (6 de juny), 
pago 6958. 

RGE núm. 633/90 , relativa a Progra ma integral d ' ateneió 
a la lt"!rcera cdal. 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6775-6781. 

RGE núm. 739/90, relativa a la eonrcceió d ' un cata leg qu e 
contcmpli lot es les edificacions costaneres de caracler 
histórie destinades a defensa i vigila nc ia exislen!s a les lites 
Ualea rs. 
OS mim. S5 (17 de maig), pago 6833-6838 . 

RCE n.im. 779/IJU, relativa a la c rcació per part d el Covern 
doran t el 1990 d'un ce ntre d'informació industrial de les 
IIles Ualcars. 
DS núm. 84 (16 de maig), pago 6802-6809. 

ROE numo 803/90, .·cI:l liva a instal·lacions fi siqucs 
(oficines) i personal neecssari pen¡uc a Eivissa ¡Menorca 
funeionin unes dciegacions de la Inspecció de Treba!! i 
Scgurl.'l at Soc ial de les lI1 es Ilalears. 
OS IIllln. 87 (30 de rnaig), pago 6902-6908_ 

RGE núm. 806190, relativa a ajudc..'I del Govern per 11 la 
realització de tesis doctorals, estudis i treballs lccnics ¡lo 
d ' invcstigació sobre temes rncdiambientals a !'ambit de la 
comunitlll aulUnoma de les files B:llears. 
OS núm. 85 ( 17 de maig), pago 6838-6842. 

RGE núm. 986/90, ,'elaliva :1 I'oficialitaf als estudis 
supcr iors de turisme que aetualment es dcsenvolupcn a la 
Univcrsitat 
DS núm. 85 (17 de maig), pago 6842-6847. 

RGE "ilm. 1086/90, re lativa a elaboració, edició ¡ 
divulgació per p3rt del Govern d ' una guia de cicloturisme 
a les lIIes R;!lcars. 
OS núm. 87 (30 de maig), pago 6908-6910. 

RGE núm. 1\38/90, rdativa a reguladó per part dd 
C ovc rn de I'cX"ploiació induslrial deis "cdalS de cap. 
Rcsolució empllU:n c()mis~i6, OS num o 95 (4 d 'ociubrc), p¡'¡g. 
7180. 

RGF. núm. 1164/90, rdativa a recaptar la cO lll lla reiX"ell 'Y-a 
de les :lssoeiacioll S Ufla c, Asimpros i AS lla ni!", mm 11 

rcpreseni a nts de les associaciolls de d ismin ui"ts físics Iler tal 
qu e informin de la sc\'a problclII.at ica. 
Rcsolució cmpal en comissi6, OS numo 95 (4 d'oclubre), pago 
7180. 

RC E núm. 1169/90, r elativ:. a pruva de cata la per a 
j'o btenei6 del titol de tcen it auxiliar. 
OS núm. 88 (J 1 de maig), pilg. 693 I -6935. 

RCE núm . 1243/90, relativa a mesures de protccc ió d .. 1 
patrim olli historie. 
OS núm. 91 (13 dcju.ny), pag. 7033-7038. 

RGE núm. (323/90, rcl¡¡tiva a mo(ocíclisme a les llI es 
Ualcars. 
ResoJució empal en comissió, DS lIúm. 104 (27 de novembrc), 
pago 7589+7590. 

RG E núm, 1398190, relativa a presc-ncia de xel'ingucs a les 
pl¡llges de h:s lIles nalea rs. 
DS núm. 95 (4 d'octubrc), pago 7176-7179. 

RG !!: núm. 1451190, re lativa a vigi la ncia deis vll ixells 
pesquers. 
DS núm. 96 (10 ¡ 17 d'octubre), pago 7199-7204. 

n.GE núm, 1890190, relativa ¡I co nverses amb e ls ca nals 
privats de telcvisi6. 
OS nUIIJ . 96 (10 i 17 d'octubrc), p¡)g. 7194-7199. 

RGl:: núm. 2000/90, relativa:l l'a nu!-1ació de I' ac()rd de 111 
Co m i .~s i ó I'rovincial d ' U rl.m n iSllleso bre la cOlIslrucció d ' ulI 
ca m]l de golfa Ca n Guilló. 
OS núm. 97 (17 i 18 d'oclubre), pago 7278-7285. 



RGE núm. 2008190, relativa ~I programa de prevendó de 
la sida. 
OS núm. 97 (1 7 ¡ 18 d'octubre), piig. 7285·7292 . 

RGE núm. 2301 /90, relat¡va a realitZlId ó de diagnostir. 
prenatal a I'HospitalJoa n Marcb. 
OS núm. 99 (24 d'oclubre), pago 7344-7348. 

I~GE lIum. 2503/90, relaliva a ajornarnl'nt de la ,'e,visi(, 
eadaslra l. 
OS num , 10 I (8 de novembrc), pag. 7408·741 7. 

RGE num. 254619u, relativa a auditoría a I'en lital I reba! de 
I'any 1989. 
DS num o 102 (14 de l1ovembre). pago 7463·746&. 

I~G E 11 úm. 25611/90, relati"a a ratificac ió del segon protoco l 
f:lCuhatiu del Paete Intcrrlllciona l lIe drcts civils i polílies 
Sl,lbre I':rho lició de la pena de morl, a 15 de desembre del 
1989, firmat per l'Esla l ESp:Ul)'ol a la se u de l 'ONlJ e l 
passat 23 de rebrer. 
OS núm, 106 (2 8 de novembre), pago 7635 -764 1. 

RGE núm. 2593/90, relativa a la no autorHl'.ació de cal) 
mena de jJlancjamcllt o ordenació de les platges 
S'ómarador i S:I FOllt de n' Alis. 
DS núm. 106 (28 de novembrc), pago 7641-7644. 

ROE nulO. 2636/90, relativa a la Ilresentació pcr pa rt del 
Goycrn d 'uo projccte de Ueí i un IU'og ram3 d ' actu3eion s 
per (al de min¡mit'l..ar els efect es de les tOfTentades. 
DS num o 107 (28 de ntlVembre), plig. 7648-7651. 

RGE Illrtn. 2658/90, rcJ¡lliva a inelusió del cataJa dins el 
programa Lingua. 
OS numo lO!! (29 de novcmbre), pug. 7680·76&2. 

ROE núm. 2659/90, relati va a substi(ució deis pUl!ts basics 
Cl! la scva totalita! per Ilart del Congrés del Diputals, de la 
declara ció de Pare Nacional ¡ reserva integral de Cabrera. 
OS núm. 108 (29 de novembre), p;lg. 7687-7695. 

RGE numo 1697/90, relativa a creadó d'un centre de 
deteceió, diagllóstie i frachlnlent. 
DS núm . 108 (29 de novembrc) , pago 7682·7687. 

'. 

CONTROL DELCOMI'L1MENT DE 
I'ROI'OSICIONS NO DE LLEI 

De la RGF: núm . 1801188, relativa a convcni Consellcria de 
Cullura-CTNE per a la norma lit7.8ció lin gü istica. 
OS núm. 90 (7 dejuny), pago 7009-7013 . 

Oc la RG E n lim. 1941 /88 relativa :1 scnya litz.acions vertica ls 
de detcrmi nlldes carrctel'cs d 'givissa . 
OS nlrm. 90 (7 de juny), p~g. 6996-6997. 

De la RGE nlím. 817189 relativa a la ereaeió per pan del 
Govern a Formentera d ' una oficina d ' informadó juveniJ.' 
OS núm. 90 (7 dcjuny), pago 70 13·70 15. 

INFORM~:S 

Informcdc la Comissió de Ilciiciolls de !'any 1989, 
OS núm , 83 (9 de maig), plig. 6748. 

L1QUlDACIÓ DEL I'RESSU rOST DEL 
PARLAMIlNT 

U{luidacilÍ del prt'-ss upost del I'adament eorr\:Sponcnl. a 
I'any 1989. 
DS núm, 79 (25 d'abril), pago 6608 . 

DESIGNACIONS DlVEHSES 

SlI bstitució deis mcmhres del CllnscJl Assesso r de RTVE a 
les lIIes Balcars. 
DS num o 87 (30 de ma ig), pago 6888. 


