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Proposicions de llei 
RGE núm. 2630/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policia sanitaria mortuoria de les Illes Balears, OS 
núm. 107 (28 de novembre), pago 7652-7653 i 7656-7658. 

Preguntes 
RGE núm. 1063/90, relativa a la mosca cochiliomyria 

hominivorax, OS núm. 81 (2 de maig), pago 6673-6674. 
RGE núm. 2582/90, relativa a irregularitats detectad es a la 

indústria Carma, SA, de Marratxí, OS núm. 100 (7 de 
novembre), pago 7365. 

SALGADO 1 GOMILA, ALFONSO (Grup parlamentari 
Popular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1712/89, del Grup Parlamentari Unió 

Mallorquina, de protecció deIs animals que viuen a l'entom 
huma, OS núm. 77 (18 d 'abril), pago 6561-6562. 

RGE núm. 2640/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Consell assessor d'arxius de les ll1es Balears, OS 
núm. 107 (28 de novembre), pago 7664-7665. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. RGE núm. 318/90, 405/90 a 413/90, 445/90, 

446/90 i 451/90 deis Grups Parlamentaris Nacionalista i 
d'Esquerres, COS, Popular, Mixt i Socialista, respectivament, 
a l'Informe de la Comissió no Permanent d'Investigació i 
estudi de la problemMica de les toxicomanies, OS núm. 75 (8 
de mar<;:), pago 6480. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2580/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa al patrimoni documental de les llles Balears, OS núm. 
,102 (14 de novembre), pago 7462. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2354/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la destrucció parcial del santuari talaiotic Es Fomets 
(Calvia), DS núm. 78 (19 d'abril), pago 6577. 

RGE núm. 465/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a actuacions necessaries de les forces 
polítiques de les llles Balears per tal d'aconseguir la utilització 
del catala al Senat, OS núm. 84 (16 de maig), pago 6801. 

RGE núm. 573/90, del Grup Parlamentari COS, relativa a 
la configuració del Senat com a veritable cambra de 
representació territorial, OS núm. 84 (16 de maig), pago 680 l. 

RGE nÍlm. 739/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'EsquelTes, relativa a la confecció d'un cataleg que contempli 
totes les edificacions costaneres de caracter historie destinades 
a defensa i vigilancia existents a les Illes Ba lears, OS núm. 85 
(17 de maig), pago 6837. 

RGE núm. 1243/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de protecció del patrimoni historic, OS núm. 
91 (13 dejuny), pago 7037. 

RGE núm. 1890/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a converses amb C!S canals privats de 
televisió. DS núm. 96 (10 i 17 d'octubre), pago 7197-7198. 

RGE núm. 2560/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a ratificació del segon protocol facultatiu 
del Pacte Internacional de drets civils i polítics sobre l'abolició 
de la pena de mort, a 15 de desembre del 1989, flIT\1at per 
l'Estat Espanyol a la seu de l'ONU el passat 23 de febrer, DS 
núm. 106 (28 de novembre), pago 7640. 

RGE núm. 2658/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'EsquelTes, relativa a inclusió del catala dins el programa 
Lingua, OS núm. 108 (29 de novembre), pago 7682 . 

Control del compliment de proposicions no de \lei 
RGE núm. 180 l/88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conveni Conselleria de Cultura-CTNE per a la 
normalització lingüística, OS núm. 90 (7 de juny), pago 7011-
7013. 

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

Projectes de \lei 
RGE núm. 2107/88, de disciplina urbanística, DS núm. 98 

(23 d'octubre), pago 7306, 7311-7312, 73 19 i 7323 . 

Proposicions de \lei 
RGE núm. 689/90 , del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'EsqueITes, de derogació a I'ambit de les Illes 13alears de la 
LIei 197/63 de "centros y zonas dl! interés turísticLl nacional", 
OS núm . 88 (31 de maig), pago 6946. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 499/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 

d'EsquelTes, relativa a revocació de la declaració de Centre 
d'interes turístic nacional per a la zona anomenada "Playas de 
Fomells", OS núm. 83 (9 de maig), pago 6771-6772. 

RGE núm. 500/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'EsqueITes, relativa a revocació de la declaració de Centre 
d'interes turístic nacional de Cala en Turqueta, OS núm. 83 (9 
de maig), pago 6771-6772. 

RGE núm. 50 l/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la reprovació del capteniment del 
conseller de Turisme per no voler tramitar la Proposta de 
derogació deis centres d'interes turístic nacional de Tirant i 
Son Pare, OS núm. 83 (9 de maig), pago 6771-6772. 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTlÁ (Grup Parlamentari 
Nacionalista i d'Esquerres) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 775/87, de Compilació del dret civil balear, DS 

núm. 93 (20 de juny), pago 7098-7103,7106,7109-7113, 7ll6, 
7120-7121,7123,7125,7128,7130-7143 i 7145-7146. 

RGE núm. 349/88, de patrimoni de la comunitat autonoma 
de les Illes Balears, OS núm. 96 (lO i 17 d'octubre), pago 7224-
7225,7227-7229,7231-7232,7236-7238,7240-7244,7246 i 
7248. 

RGE núm. 930/90, de credit extraordinari d'inversiol1s i 
millores d'inlTaestructures de les ZOlles turístiques, OS núm. 91 
(13 dejuny), pago 7038-7043. 
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RGE núm. 2086/90, d'impost sobre les loteries, DS núm. 
107 (28 de novembre), pago 7671-7672. 

RGE núm. 2087/90, de tributació deis jocs de sort, envit o 
atzar a les 1I1es Balears, DS núm. 108 (29 de novembre), pago 
7697-7698 i 770 l. 

RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1991 , DS núm . 
109 (18,19 i 20 de desembre), pag.7711-7712, 7714, 7720, 
7723-7725,7729,7732-7733,7736,7738,7744,7749-7750, 
7754,7794-7796,7821,7824, 7842-7845, 7848,7851 , 7870 
i 7876-7877. 

Proposicions de lIei 
RGE núm . 1585/89, deis Grups Parlamentaris Nacionalista 

i d'Esquerres i Socialista, de declaració de Mondragó com a 
are a natural d 'especial inten':s, DS núm. 74 (22 de febrer), pago 
6444. 

RGE núm. 934/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 
incompatibilitats deIs alts carrecs del Govem i l'Administració 
de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS núm. 84 (16 

'de maig), pago 6815-6816. 
RGE núm. 962/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a incompatibilitats deIs membres de Govem i alts 
carrecs de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS núm. 
84 (16 de maig), pago 6815-6816. 

RGE núm. 1868/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la Proposició de lIei organíca de 
modificació del Codi Penal en materia de deJictes contra el 
medí ambient i l' ordenació del territori, DS núm. 102 (14 de 
novembre), pago 7468-7470 í 7473-7474. 

RGE núm. 2630/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a policía sanitaria mortuoria de les Illes -Balears, DS 
núm. 107 (28 de novembre), pago 7653-7654. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2331/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, al Projecte de lIei RGE núm. 1903/90, 
d'ordenació sanitaria i de creació del Servei de Salut de 
Balears, DS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7348-7350, 7352-
7353 i 7358. 

RGE núm. 2605/90 i 2618/90, deIs Grups Parlamentaris 
CDS ¡Socialista, respectivament, al Projecte de lIei RGE núm. 
2086/90, d'imposts sobre loteries, DS núm. 101 (8 de 
novembre), pago 7435-7436. t 

RGE núm. 2773/90, 2788/90 i 2789/90, deIs Grups 
Parlamentaris Nacionalista i d'Esquerres, CDS i Socialista, 
respectivament, al Projecte de llei RGE núm. 2563/90, de 
pressuposts generals de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears per al 1991, DS núm. 105 (27 de novembre), pago 
7605-7607 i 7620. 

Propostes de resolució 
RGE núm. RGE núm. 318/90, 405/90 a 413/90, 445/90, 

446/90 i 451/90 deIs Grups Parlamentaris Nacionalista i 
d'Esquerres, CDS, Popular, Mixt i Socialista, respectivament, 
relatives a l'Informe de la Comissió no Permanent 
d'Investigació i estudi de la problematica de les toxicomanies, 
DS núm. 75 (8 de mary), pago 6482-6485, 6488 i 6492-6493. 

RGE núm. 1514/90, 1554/90, 1569/90, 1570/90, 1596/90 
i 1597/90 deIs Grups Parlamentaris Mixt, CDS, Popular, 

Nacionalista i d'Esquerres i Socialista, a I'lnfonne sobre les 
conseqüencies per al sector turÍstic de [a plena integració 
d'Espanya a la CEE, DS núm. 89 (6 de juny), pago 6959, 6963, 
6965-6967,6971-6972,6975,6979,6982 i 6984. 

RGE núm. 2585/90, 2587/90, 2588/90 i 2589/90, deIs 
Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, 
Popular i CDS, respectivament, al Pla quadriennal de serveis 
socials i assistencia social, DS núm. 100 (7 de novembre), pago 
7377,7381-7383,7386-7387 i 7394-7395. 

Interpel'lacions 
RGE núm. [97/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a la problematica deIs menors, DS núm. 
82 (3 de maig), pago 6718-6720 i 6725-6726. 

RGE núm. 887/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 
sanitat local , DS núm. 86 (24 de maig), pago 6870-6871. 

RGE núm. 1163/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política científica del Govem de la comunitat 
autonoma de les JIles Balears, DS núm. 87 (30 de maig), pago 
6898-6899. 

RGE núm. 1867/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a política turística a les Illes Balears, DS 
núm. 95 (4 d'octubre), pago 7165-7167 i 7173-7174. 

Mocíons 
RGE núm. 1233/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a problematica deIs menors, DS núm. 85 
(17 de maig), pago 6827-6828 i 6830-6833. 

RGE núm. 1445/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa 
a sanitat local, DS núm. 88 (31 de maig), pago 6927 i 6930. 

RGE núm. 1577/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política científica del Govem de la comunitat 

- auÚmoma de les IlIes Balears, DS núm. 90 (7 de juny), pago 
7004-7005. 

RGE núm. 2328/90, del Grup ParIamentari Nacionalista i 
d 'Esquerres, relativa a política turística a les Illes Balears, DS • 
núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7252-7255 i 7261-7263. 

Preguntes 
RGE núm. 1144/90, relativa al Pla quadriennal d'acció 

social, DS núm. 84 (16 de maig), pago 6785. 
RGE núm. 1271/90, relativa a presentació d'un projecte de 

llei o aprovació d'un decret de creació de la renda mínima 
d'inserció, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6853-6854. 

RGE núm. 1272/90, relativa a suport del Govem a la 
Fundació tutelar per a persones amb disminució psíquica a 
Mallorca, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6855. 

RGE núm. 1273/90, relativa a tancament de [a Llar 
funcional del Grec, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6856. 

RGE núm. 1396/90, relativa a la tala d'arbres a l'Area 
natural d'especial interes de Sa Canova, DS núm. 89 (6 de 
juny), pago 6957-6958. 

RGE núm. 1397/90, relativa a la residencia de majors de 
s' Alqueria Blanca, DS núm. 90 (7 de juny), pago 6990-6991. 

RGE núm. 1430/90, relativa a gestions del Govern per tal 
d'evitar el tancament de la fabrica de teixits de Sóller, Mayol, 
SA, DS núm. 90 (7 de juny), pago 6993-6994. 

RGE núm. 1540/90, relativa a diners del Govem cobrats 
per l'empresa Sofemasa des del 1983 fms a l'actualitat, DS 
núm. 90 (7 de juny), pago 6994-6995. 
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RGE núm. 1584/90 relativa a projectes del Pla de millora 
d'infraestructures azones turístiques, DS núm. 91 (13 dejuny), 
pago 7025-7026. 

RGE núm. 1585/90, relativa a la.no incorporació de cap 
projecte de Sóller al Projecte de llei de credit extraordinari per 
al fmanyament d'inversions i milIores d'infraestructura de les 
zones turístiques, DS núm. 92 (14 de juny), pago 7050. 

RGE núm. 1586/90, relativa a dificultats de la majoria deIs 
pagesos de Menorca per tal d'acollir-se al regim d'ajudes 
destinades a fomentar el cessament anticipat de l' activitat 
agraria, DS núm. 92 (14 de juny), pago 7051-7053. 

RGE núm. 1587/90, relativa a actuació del Govem quant a 
la nonnativa sobre la provisió de vacants i substitucions en 
regim d'interinitat de professorat no universitari, DS núm. 92 
(14 de juny), pago 7054. 

RGE núm. 2300/90, relativa a realització de 
coronariografies a les 1Iles Balears, DS núm. 97 (17 i 18 
d'octubre), pago 7265-7266. 

RGE núm. 2680/90, relativa a asfaltar i ampliar tres camins 
del terme municipal d' Andratx, OS núm. 101 (8 de novembre) , 
pago 7403-7404. 

RGE núm. 2709/90, relativa a ajudes als municipis que han 
vist afectada la infraestructura mUllicipal com a resultat de les 
pluges del passat mes d'oclubre, OS núm. 102 (14 de 
novembre), pago 7447-7448. 

RGE núm. 2710/90, relativa a ajudes que ha establert el 
Govem als perjudicats per les pluges del passat mes d'octubre, 
OS núm. 102 (14 de novembrc), pago 7448-7449. . 

RGE núm. 2711/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a IÍllÍes d'ajuda per a infraestructures 
urbanes espatllades com a resultat de les pluges del passat mes 
d'octubre, OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7449 . 

RGE núm. 2712/90, relativa a convocatoria deis sindicats 
per negociar el capítol deIs pressuposts de la comunitat 
auto noma de les llles Balears, OS núm. 102 (14 de novembre), 
pag.7449-7450. 

Proposicions no de /lei 
RGE núm. 269/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a residencies geriatriques a la nostra 
comunitat autonoma, DS núm. 79 (25 d'abril), pago 6625-6626 
i 6629. 

RGE núm. 272/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a centres dedicats al treball en I'ambit social de la 
tercera edat, DS núm. 79 (25 d 'abril), pago 6625-6626 i 6629. 

RGE núm. 633/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Programa integral d'atenció a la tercera edat, OS 
núm. 83 (9 de maig), pago 6778-6779. 

RGE núm . 986/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a I'oficialitat als estudis superiors de 
turisme que actualment es desenvolupen a la Universitat, OS 
núm. 85 (17 de maig), pag 6842-6843 i 6846-6847. 

RGE núm. 1086/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a elaboració, edició i divulgació per part 
del Govern d ' una guia de cic\oturisme a les [lIes Balears, OS 
núm. 87 (30 de maig), pago 6908-6909. 

RGE núm. l398/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a presencia de xeringues a les platges de 
les llles Balears, OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7176-7177 i 
7179. 

RGE núm. 2008/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 
al programa de prevenció de la sida, DS núm. 97 (17 i 18 
d'octubre), pago 7288-7289. 

RGE núm. 2301/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a realització de diagnostic prenatal a 
I'Hospital Joan March, OS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7344-
7345 i 7347. 

RGE núm. 2503/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a ajornament de la revisió cad astral, DS 
núm. 101 (8 de novembre), pago 7408-7410 i 7415-7417 . 

RGE núm. 2560/90, del Grup parlamentari Naciopalista i 
d'Esquerres, relativa a ratificació del segon protocol facultatiu 
del Pacte Internacional de drets civils i polítics sobre l'abolició 
de la pena de mort, a 15 de desembre del 1989, firmat per 
l'Estat Espanyol a la seu de l'ONU el passat 23 de febrer, OS 
núm . 106 (28 de novembre), pago 7636-7637 i 7640-7641. 

RGE núm. ¡697/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a creació d'un centre de detecció, diagnostic i tractament, DS 
núm. 108 (29 de novembre), pago 7683-7684. 

SERRA L FERRER, VICENT (Crup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Propostes de resolució 
RGE núm. 318/90, 405/90 a 413/90, 445/90, 446/90 1 

451/90 deis Grups Parlamentaris Nacionalista i d'EsquelTes, 
COS, Popular, Mixt i Socialista, respectivament, relatives a 
l'lnforn1e de la Comissió no Permanent d'[nvestigació i estudi 
de la problematica de les toxicomanies, DS núm. 75 (8 de 
mary), pago 6486-6488,6491-6492 i 6494-6495. 

RGE núm. 2585/90, 2587/90, 2588/90 i 2589/90, deIs 
Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista i d'Esquenes, 
Popular i CDS, respectivament, al Pla quadrienl1al de serveis 
socials i assistencia social, OS núm. \ 00 (7 de novembre), pago 
7393 i 7396. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2331/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, al Projecte de lIei RGE núm. 1903/90, 
d'ordenació sanitaria i de creació del Servei de Salut de 
Balears, OS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7356. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 269/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a residencies geriatriques a la nostra 
comunitat autonoma, OS núm. 79 (25 d'abril), pag. 6628-6629. 

RGE núm. 272/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a centres dedicats al treball en l'ambit social de la 
tercera edat, DS núm. 79 (25 d'abril), pago 6628-6629. 

RGE núm. 2008/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 
al programa de prevenció de la sida, OS núm. 97 (17 i 18 
d'octubre), pago 7290-7291. 

RGE núm. 2697/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a creació d'un centre de detecció, diagnostic i tractament, OS 
núm. \08 (29 de novembre), pago 7685-7686. 
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SERRA I VICH, PE RE (Crup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 2107/88, de disciplina urbanística, DS núm . 98 

(23 d'octubre), pago 7311 i 7314. 
RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les lIles Balears per al 1991, OS núm. 
109 (18, 19 i 20 de desembre), pag.7785-7787, 7818, 7826-
7827,7829,7830-7832,7834-7835,7837,7840-7841 i 7878-
7880. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1750/89, deIs Grups Parlamentaris Nacionalista 

i d'Esquerres, CDS i Socialista, de dec1aració d'una area 
natural d'especial interes a la Marina de Llucmajor, DS núm. 
73 (11 de gener), pago 6433-6434 i 6438: DS núm. 88 (31 de 
maig), pago 6938. 

RGE núm. 1868/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la Proposició de llei organica de 
modificació del Codi Penal en materia de delictes contra el 
medi ambient i l'ordenació del territqri, DS núm. 102 (14 de 
novembre), pago 747-7472. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 466/90, 710/90, 1686/90, 1704/90, 1707/90 i 

1709/90, deIs Grups Parlamentaris Mixt, Nacionalista i 
d'Esquerres, Popular, CDS, Socialista i UM, respectivament, 
als Criteris general s per elaborar el Pla director de carreteres, 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7069. 

RGE núm. 1148/90, 1150/90, 1151/90, 1152/90 i 1153/90 
deIs Grups Parlamentaris Nacionalista i d'Esquerres, Socialista, 
Popular, UM i COS, a les mesures cautelars de suspensió de 
planejament, DS núm. 81 (2 de maig), pago 6690-6692 i 6695-
6697. 

Interpe1'lacions 
RGE núm. 2400/89, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a política d'habitatge social del Govem de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (25 d'abril), pago 
6616-6617. 

RGE núm. 711/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a revocació del Govem respecte de la 
rehabilitació i manteniment d'habitatges de protecció oficial, 
DS núm. 83 (9 de maig), pago 6761-6763. ' 

RGE núm. 1326/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'infraestructura esportiva, DS núm. 91 
(13 de juny), pago 7026-7028 i 7031-7032. 

RGE núm. 2655/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de pratecció, selecció 
i investigació de les races autoctones de les IlIes Balears, DS 
núm.l06(28denovembre),pag. 7630-7631 i7634-7635. 

Mocions 
RGE núm. 1133/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa 

a la política d'habitatge social del Govem de la comunitat 
autónoma de les IlIes Balears, DS núm. 83 (9 de maig), pago 
6753-6754. 

RGE núm. 1307/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a rehabilitació i mantenirnent d'habitatges 

de protecció oficial, OS núm. 86 (24 de maig), pago 6861-6862 . 
RGE núm. 1733/90, del Grup ParIamentari Socialista, 

relativa a la creació d'infraestructures a les llles Balears, OS 
núm. 95 (4 d'octubre), pago 7180-7182, 7184 i 7188-7189. 

Preguntes 
RGE núm. 2670/90, relativa a presentació del projecte de 

llei sobre eliminació de barreres fisiques als espais públics, DS 
núm. 100 (7 de novembre), pago 7367-7368. 

RGE núm. 2672/90, relativa a causes que provocaren 
I'enderrocament d'una part de l'estructura del fals túnel de la 
via de Cintura de Palma a l'altura del col'legi La Puríssima, OS 
núm. 101 (8 de novembre), pago 7401-7402. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2593/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a la no autorització de cap mena de planejament o ordenació de 
les platges S'Amarador i Sa Font de n' Alis, OS núm. 106 (28 
de novembre), pago 7642. 

TRIAS 1 ARBÓS, BERNAT (Crup Parlamentari CDS) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 926/90, deis Grups Parlamentaris Popular, 

Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina i Mixt, de 
reforma de l'Estatut d' Autonomia per a les llles Balears, OS 
núm. 81 (2 demaig), pago 6700-6701 i 6708-6709. 

RGE núm. 2630/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a po licia sanitaria mortuória de les_.IlIes Balears, DS 
núm. 107 (28 de novembre), pago 7653. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 838/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, al Projecte de llei RGE núm. 1519/89, de museus, 
OS núm. 80 (26 d'abril), pago 6663-6664. 

RGE núm. 2773/90, 2788/90 i 2789/90, deis Grups 
Parlamentaris Nacionalista i d'Esquerres, CDS i Socialista, 
respectivament, al Projecte de llei RGE núm. 2563/90, de 
pressuposts general s de la comunitat autónoma de les llles 
Balears per al 1991, DS núm. 105 (27 de novembre), pago 
7603-7605 i 7619-7620. 

Pro postes de resalució 
RGE núm. 1147/90, del Grup Parlamentari Mixt, a 

\'Informe estudi dictaminat per la Comissió no Permanent 
d'enquesta sobre l'oferta turística no legalitzada, DS núm. 82 
(3 de maig), pago 6733-6734. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 628/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a defensa del patrirnoni de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, OS núm. 80 (26 d'abril), pago 
6651-6652. 

RGE núm. 1326/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'infraestructura esportiva, DS núm. 91 
(13 dejuny), pago 7030-703l. 

RGE núm. 1606/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'esport d'alta competició a les Illes Balears, DS 
núm. 102 (14 de novembre), pago 7454-7455. 
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Mocions 
RGE núm. 696/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la relació existent entre les decisions del Consell de 
Govern relatives a desqualificacions urbanístiques a Felanitx 
i adquisició de terrenys a alt preu a Cala Mondragó i les 
gestions professionals privades del conseller Adjunt a la 
Presidencia com a representant i assessor deis respectius 
propietaris, DS núm. 76 (28 de mary), pago 6512-6513 i 6516. 

RGE núm. 1157/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a defensa del patrimoni de la Comunitat 
autonoma de les IlIes Balears, DS núm. 84 (16 de maig), pago 
6793. 

RGE núm. 1577/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política científica del Govern de la Comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 90 (7 de juny), pago 
7003-7004. 

RGE núm. 1733/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'infraestructures a les Illes Balears, DS 
núm. 95 (4 d'octubre), pago 7185-7187. 

RG E núm. 2821/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports, en relació amb I'esport d'alta competició a les Illes 
Balears, OS núm. 104 (27 de novembre), pago 7587-7588. 

Preguntes 
RGE núm. 637/90, relativa a actuacions de la conse!leria 

despres de !'incident ocorregut dia 17 de febrer a I'avió que 
cobre ix la línia PalmJ-MJó, OS núm. 77 (18 d' abril), pago 
6538-6539. 

RGE núm. 928/90, relativa a criteris per practicar 
liquidacions amb caracter retroactiu d'impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documents relatius 
a habitatges de protecció oficial, DS núm. 78 (19 d'abril), pago 
6569-6570. 

RGE núm. 2675/90, relativa a inspeccions de la conselleria 
a cementiris, OS núm. 101 (8 de novem bre), pago 7405-7408. 

RGE núm. 2676/90, relativa a clausurar cautelarn1ent 
l'ampliació del cementiri de Manacor, OS núm. 101 (8 de 
novembre), pago 7405-7408. 

RGE núm. 2677/90, relativa a tancament de qualque 
cel11entiri o ampliació en els darrers anys, OS núm. 101 (8 de 
novembre), pago 7405-7408. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2354/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la destrucció parcial del santuari talaiotic Es Fornets 
(Calvia), OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6575-6578. 

RGE núm. 739/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d' Esquerres, relativa a la confecció d 'un cataleg que contempli 
totes les edificacions costaneres de caracter historic destinades 
a defensa i vigilancia existents a les llles Balears, DS núm. 85 
(17 de maig), pago 6834-6835. 

RGE núm. 1169/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a prava de cata la per a l'obtenció del títol 
de tecnic auxiliar, OS núm, 88 (31 de maig), pago 6932. 

RGE núm. 1890/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a converses amb els canals privats de 
televisió, OS núm. 96 (10 i 17 d'octubre), pago 7195-7196 i 
7198. 

RGE núm. 2503/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a ajornament de la revisió cadastral, DS 
núm. 101 (8 de novembre), pago 7411-7412 i 7417. 

TRIA Y I LLOPIS, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 2107/88, de disciplina urbanística, DS núm. 98 

(23 d'octubre), pago 7307, 7309-7310, 7313, 7315, 7316-7323 
i 7325-7330. 

RGE núm. 1313/89, de carreteres, OS núm. 86 (24 de 
maig), pago 6875-6883. 

RGE núm. 1713/89, de credit extraordinari per al 
finan yal11ent de I'adquisició de terrenys ubicats a I'espai 
denominat Cala Mondragó, os núm. 74 (22 de febrer), pago 
6454-6455 i 6458. 

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

i d'Esquerres i Socialista, de declaració de Mondragó Área 
natural d'especial interes, DS núll1. 74 (22 de febrer), pago 
6445-6447,6449-6450 i 6452. 

RGE núm. 689/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'EsquelTes, de derogació a l'ambit de les mes Balears de la 
Llei ¡ 97/63 de "centTos y zonas de interés turístico nacional", 
DS núm. 88 (31 de l1laig), pago 6945-6946. 

RGE núm. 926/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 
Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina i Mixt, de 
reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, OS 
núm. 81 (2 de maig), pago 6705-6707 i 6711-6712. 

RGE núm. 987/90, de la Comissió Tecnica Interinsular, 
relativa a atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 82 (3 de maig), 
pago 6741-6742 i 6744; OS núm. 93 (20 dejuny), pago 7093, 
7095 i 7097. 

RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 
Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina 
i Mixt, relativa a la conservació deis espais naturals i d' interes 
paisatgístic de les Illes Balears, DS núm. 94 (5 de setembre), 
pag.7158-7159. 

Esmencs a la totalitat 
RGE núm. 2339/89, del Grup Parlal1lentari Socialista, al 

Prajecte de !lei RGE núm. 1713/89, de credit extraordinari per 
al financ,:ament de I'adquisició de terrenys ubicats a l'espai 
denominat Cala Mondragó, OS núm. 73 (11 de gener), pago 
6421-6423, 6425-6426 i 6430. 

RGE núm. 2350/89, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, al Projecte de !Iei RGE núm. 1713/89, de credit 
extraordinari per al financ,:ament de l'adquisició de terrenys 
ubicats a l'espai denominat Cala Mondragó, DS núm. 73 (11 
de gener), pago 6418-6419. 

RGE núm. 949/90, 1044/90 i 1046/90, deIs Grups 
Parlal1lentaris COS, Socialista i Nacionalista i d'Esquerres, 
respectival11ent al Projecte de llei RGE núm. 532/90, de 
modificació deis articles 4 i 5 de la Llei ¡ 2/1988, de 17 de 
novembre, de camps de golC OS núm . 79 (25 d'abril), pago 
6637-6641. 
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Debat general sobre l'acció política i de Govern de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears, OS núm. 103 (20, 
2 1 i 22 de novembre), pago 7511-7517, 7521-7523, 7550-7552, 
7555-7557,7560-7561 i 7563. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 466/90, 710/90, 1686/90, 1704/90, 1707/90 i 

1709190, deis Grups Parlamentaris Mixt, Nacionalista i 
d'Esquerres, Popular, CDS, Socialista i UM, respectivament, 
als Criteris generals per elaborar el Pla director de carreteres, 
DS núm. 92 (l4 de juny), pago 7072-7074, 7077-7078 i 7082. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 53/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a política de descentralització de serveis 
i territorialització d' inversions del Govem de la comunitat 
autonoma de les IIles Balears, DS núm. 77 (18 d'abril), pago 
6547. 

RGE núm. 2028/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general en materia de ports esportius, DS 
núm. 96 (10 i 17 d'octubre), pago 7205-7208 i 7218-7219. 

Mocions 
RGE núm. 2507/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de ports esportius, DS núm. 98 (23 
d'octubre), pago 7296-7299. 

Preguntes 
RGE núm. 1167/90, relativa a allotjaments turístics, DS 

núm. 84 (16 de maig), pago 6786-6787. 
RGE núm. 1632/90, relativa a la urgent publicació en el 

BOCAIB de les normes urbanístiques de tots els plans ¡les 
normes subsidiaries de les IIIes Balears: DS núm. 92 (14 de 
juny), pago 7056-7057. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2370/89, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa al dret d'autodeterminació, DS núm. 78 
(19 d'abril), pago 6588-6590. 

RGE núm. 499/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a revocació de la dec\aració de Centre 
d'interes turÍstic nacional per a la zona anomenada "Playas de 
Fomells", OS núm. 83 (9 de maig), pago 6769-677l. 

RGE núm. 500/90, del Grup parlamentari~acionalista i 
d'Esquerres, relativa a revocació de la declaració de Centre 
d'interes turístic nacional de Cala en Turqueta, DS núm. 83 (9 
de maig), pago 6769-6771. 

RGE núm. 501190, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la reprovació del capteniment del 
conseller de Turisme per no voler tramitar la Proposta de 
derogació deis centres d'interes turÍstic nacional de Tirant i 
Son Pare, DS núm. 83 (9 de maig), pago 6769-6771. 

RGE núm. 2000/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a I'anul-lació de l'acord de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme sobre la construcció d'un camp de golf a Can 
Guilló, DS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7278-7279 i 
7285. 

, 

TUDURÍ ] MARÍ, NARCÍS (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les ¡Hes Balears per al 1991, OS núm. 
109 (l8, 19 i 20 de desembre), pag.7746-7747, 7796, 7855-
7857 i 7879 . 

TUELLS I JUAN, ANDREU (Grup Parlamentari CDS) 

Projectes de llei 
RGE núm. 775/87, de Compilació del dret civil balear, DS 

núm. 93 (20 de juny), pago 7103, 7106, 7111, 7115-7116, 
7119,7122,7125,7127-7128,7130,7135-7137 i 7142-7146. 

RGE núm. 349/88, de patrimoni de la comunitat autonoma 
de les II1es Balears, DS núm. 96 (lO i 17 d'octubre), pago 7233 . 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 987/90, de la Comissió Tecnica Interinsular, 

relativa a atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 82 (3 de maig), 
pago 6740, DS núm. 93 (20 de juny), pago 7093. 

RGE núm. ] 868/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a 'Ia proposició de lIei organica de 
modificació del Codi Penal en materia de delictes contra el 
medi ambient i l'ordenació del territori, DS núm. 102 (14 de 
novembre), pago 7470-7471. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 466/90, 710190,1686/90,1704/90,1707/90 i 

1709/90, deIs Grups Parlamentaris Mixt, Nacionalista i 
d'Esquerres, Popular, CDS, Socialista i UM, respectivament, 
als Criteris generals per elaborar el Pla director de calTeteres, 
DS núm. 92 (14 dejuny), pago 7062-7065 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 53/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a política de descentralització de serveis 
i territorialització d'inversions del Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm . 77 (18 d'abril), pago 
6546-6547 . 

RGE núm. 197/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la problematica deis menors, DS núm. 
82 (3 de maig), pago 6723-6724. 

RGE núm. 2010/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa al grau de compliment deIs acords presos 
pel Parlament, DS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7272-
7273. 

Mocioos 
RGE núm. 1074/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a la política de descentralització de 
serveis i territorialització d'inversions del Govern de la 
comunitat auton9ma de les Illes Balears, DS núm. 81 (2 de 
maig), pago 6679-6681. 

RGE núm. 1233/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a problematica deIs menors, DS núm. 85 
(17 de maig), pago 6828-6829. 

~ , 
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RGE núm. 2578/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa al grau de compliment deIs acords i les 
resolucions presos pel Parlament de les Illes Balears, OS núm. 
100 (7 de novembre), pago 7373. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2370/89, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa al dret d'autodeterminació, OS núm. 78 
(19 d'abril), pago 6587-6588. 

RGE núm. 779/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació per part del Govem durant el 1990 d'un 
centre d'informació industrial de les llles Balears, OS núm. 84 
(16 de maig), pago 6807-6808. 

RGE núm. 803/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a instal ' lacions fisiques (oficines) i 
personal necessari perqué a Eivissa i Menorca funcionin unes 
delegacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de les 
IIIes Balears, OS núm. 87 (30 de maig), pago 6904-6905. 

RGE núm. 986/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d ' Esquerres, relativa a I'oficialitat als estudis superiors de 
turisme que actualment es desenvolupen a la Univcrsitat, OS 
núm. 85 (17 de maig), pago 6844 . 

RGE núm. 1086/90, del Grup Parlall1entari Nacionalista i 
d ' Esquenes, relativa a elaboració, edició i divulgació per pal1 
del Govem d 'una guia de cicloturisme a les IIles Balears, OS 
núm. 87 (30 de maig), pago 6909-6910. 

TUR I SERRA, JOSEP (Crup Parlamentari AP
PLlPopular) 

lnterpel'lacions 
RGE núm. 2299/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera en aigües interiors, OS núm. 99 (24 
d'octubre), pago 7342. 

Mocions 
RGE núm. 2656/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera en aigües interiors, OS núm. 101 (8 
de novembre), pago 7422-7423. 

Proposicions no de !Iei 
RGE núm. 1451/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a vigilancia deIs vaixells pesquers, OS 
núm. 96 (10 i 17 d ' octubre), pago 7203. 

VALENCIANO 1 LÓPEZ, VALENTí (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Projcctcs de !Iei 

RGE núm . 2563 /90, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les []Ies Balears per al 1991, OS núm. 
109 (18, 19 i 20 de desell1bre), pag.7772, 7815, 7818, 7830, 
7845, 7858-7859, 7861, 7864, 7867-7868 i 7871. 

Debat general sobre I'acció política i de Govero de la 
comunitat autónoma de les 1I1es Balears, OS núm. 103 (20, 
21 i 22 de novcmbre), pago 7548-7549. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 466/90, 710/90, 1686/90, 1704/90, 1707/90 i 

1709/90, deIs Grups ParLamentaris Mixt, Nacionalista i 
d'Esquerres, Popular, COS, Socialista i UM, respectivament, 
als Criteris generals per elaborar el Pla director de calTeteres, 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7061. 

RGE núm. 1147/90, del Grup Parlamentari Mixt, a 
I'Informe estudi dictaminat per la Comissió no Permanent 
d'enquesta sobre l'oferta turística no legalitzada, OS núm. 82 
(3 de maig), pago 6727-6731. 

RGE núm. 1514/90, 1554/90, 1569/90, 1570/90, 1596/90 
i 1597/90 deIs Grups Parlamentaris Mixt, COS, Popular, 
Nacionalista i d'EsquelTes i Socialista, a ¡'Informe sobre les 
conseqüéncies per al sector turístic de la plena integració 
d'Espanya a la CEE, OS núm. 89 (6 dejuny), pago 6963-6964 
i 6968-6969. 

Preguntes 
RGE núm. 964/90, relativa a projectes presentats pel 

Govem per tal de ser finan~ats amb els fons comunitaris amb 
moti u de rany europeu del turisme 1990, OS núm. 77 (18 
d'abril), pago 6541. 

RGE núm. 1065/90. relativa al pla de viabilitat del futur 
recinte tiral, OS núm. 81 (2 de maig), pago 6674-6675. 

RGE núm. 1256/90, relativa al projecte de \lei de defensa 
del turista, OS núm. 85 (17 de maig), pago 6824-6825. 

RGE núm. 2288/90, relativa a presentació per part del 
Govem de la comunitat autónoma de les 1I1es Balears del 
Projecte de-llei de defensa del turista, OS núm. 96 (lO i 17 
d ' octubre), pago 7192 . 

RGE núm. 2289/90, relativa a I' inventari patrimonial de la 
comunitat autonoma de les llles Balears, OS núm. 96 (10 i 17 
d'octubre), pago 7193. 

RGE núm. 2461/90, relativa a criteris general s deIs plans de 
residus sólids exclosos del Pla de res idus solids urbans, OS 
núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7266-7267. 

RGE núm. 2638/90, relativa a parets enderrocades de la 
calTetera Palma-Alcúdia a causa de les recents pluges, OS núm. 
101 (8 de novembre), pago 7402-7403. 

RGE núm. 2812/90, relativa a l'inventari patrimonial de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears, OS núm. 104 (27 de 
novembre), pago 7576. 

Proposiciolls no de !Iei 
RGE núm. 1719/89, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a la central nuclear de Vande\lós, OS núm. 77 (18 d'abril), pago 
6553. 

RGE núm . 779/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la ¿reació per part del Govem durant el 1990 d'un 
centre d'infom1ació industrial de les Illes Balears, OS núm. 84 
(16 de maig), pago 6802-6805 i 6809. 

RGE núm. 2546/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a auditoria a I'entitat ¡febal de I'any 1989, OS núm. 
102 (14 dc novembre), pag. 7464-7465 i 7467-7468. 
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VERGER ] POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 987/90, de la Comissió Tecnica Interinsular, 

relativa a atribució de competencies als conseIls insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 82 (3 de maig), 
pago 6742-6743; DS núm. 93 (20 dejuny), pago 7093-7096. 

VIDAL I BIBILONI, GUILLEM (Grup Parlamentari UM) 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
Comunitat autonoma de les 1IIes Balears, DS núm. 103 (20, 
21 i 22 de novembre), pago 7491-7492. 

VIDAL 1 BURGUERA, JOANA (Grup Parlamentari AP
PLlPopular) 

Interpel'lacions 
RGE núm. 197/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a la problematica deis menors, DS núm. 
82 (3 de maig), pago 6725. 

Mocions 
RGE núm. 1233/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a problematica deis menors, DS núm. 85 
(17 de maig), pago 6829-6830. 

MEMBRESDELGOVERN 

CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA, FRANCESC 
GILET 1 GIRART 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2605/90 i 2618/90, deis Grups ParIamentaris 

CDS i Socialista, respectivament, al Projecte de Ilei RGE núm. 
2086/90, d'imposts sobre loteries, DS núm. 101 (8 de 
novembre), pago 7426-7430 i 7432-7435. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 191/90, del Grup Parl~mentari Socialista, 

relativa a la relació existent entre les decisions del Consell de 
Govem relatives a desqualificacions urbanístiques a Felanitx 
i adquisició de terrenys a alt preu a Cala Mondragó i les 
gestions professionals privades del conseller Adjunt a la 
Presidencia com a representant i assessor deis respectius 
propietaris, DS núm. 75 (8 de marr,:), pago 6470-6473 i 6479-
6480. 

RGE núm. 197/90, del Grup ParIamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la probIematica deis menors, DS núm. 
82 (3 de maig), pago 6720-6722 i 6726-6727. 

Mocions 
ROE núm. 1233/90, del Orup parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a problematica deis menors, DS núm. 85 
(17 de maig), pago 6830-6832. 

Preguntes 
RGE núm. 196/90, relativa a absencies del conseller Sr. 

Gilet a les reunions del ConseIl de Govem, DS núm. 77 (18 
d'abril), pago 6537. 

RGE núm. 1273/90, relativa a tancament de la Llar 
funcional del Grec, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6856-6857. 

RGE núm. 1584/90, relativa a projectes del Pla de millora 
d' infraestructures a zones turístiques, DS núm. 9 I (13 de juny), 
pago 7025-7026. 

RGE núm. 1609/90, relativa a inici de les obres de 
construcció d 'un tercer carril a la C-720 de Maó a Ciutadella, 
als ~rams de Sa Penya de s'Indi del "Desmonte", DS núm. 91 
(13 dejuny), pago 7025. 

RGE núm. 2581190, relativa a retirada del fullet Siac de la 
Conselleria Adjunta a la Presidencia, DS núm. 10 1 (8 de 
novembre), pago 7404-7405. 

Control del compliment de proposicions no de lIei 
RGE núm. 817/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació per part del Govem a Formentera d'una 
oficina d'informació juvenil, DS núm. 90 (7 de juny), pago 
7014-7015. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 2563/90, de pressuposts general s de la 

comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1991, DS núm. 
109 (18,19 i 20 de desembre), pag.7798-7801, 7805, 7812-
7813.i 7817. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2299/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera en aigües interiors, DS núm. 99 (24 
d'octubre), pago 7338-73398 i 7343-7344. 

RGE núm. 2655/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de protecció, selecció 
i investigació de les races autoctones de les llIes Balears, DS 
núm. 106 (28 de novembre), pago 7631-7632 i 7635. 

Mocioos 
RGE núm. 2656/90, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a política pesquera en aigües interiors, DS núm. 101 (8 
de novembre), pago 7419-7420. 

Preguntes 
RGE núm. 462/90, relativa a l'edició en castella de la 

revista Solcs iOnes, Hivem 89 de la Conselleria, DS núm. 78 
(19 d'abril), pago 6569. 

ROE núm. 900/90, relativa a criteris que es seguiran per tal 
d'escollir ellloc on s'instaHaran els esculls amb la fmalitat de 
protegir i recuperar la Badia de Palma i la zona est de 
Mallorca, DS núm. 77 (18 d'abril), pago 6540. 

ROE núm. 901/90, relativa a I'elecció deis llocs per a la 
instaHació d'esculls a Eivissa i Formentera, DS núm. 78 (19 
d'abril), pago 6571. 

ROE núm. 1063/90, relativa a la mosca cochiliomyria 
hominivorax, DS núm. 81 (2 de maig), pago 6673-6674. 
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RGE núm. 1257/90, relativa a embarcacions amb pesca 

d'arrossegament, OS núm. 85 (17 de maig), pago 6825-6826. 
RGE núm. 1333/90, relativa a liberalització deis exemplars 

de tortuga caretta caretta que es manten en en captivitat a un 

bar-aquarium de Menorca, DS núm. 86 (24 de maig), pago 
6857-6858. 

RGE núm. 1396/90, relativa a la tala d'arbres a I'Área 

natural d'especial interes de Sa Canova, DS núm. 89 (6 de 
juny), pago 6957-6958. 

RGE núm. 1399/90, relativa a aparició a Gran Bretanya de 
la malaltia del boví coneguda com "malaltia de la vaca boja", 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6953-6955. 

RGE núm . 1404/90, relativa a criteris a I'hora de divulgar, 

mitjanc;ant anuncis pagats a la premsa, les diferents activitats 
de la conselleria, DS núm. 89 (6 de juny), p ago 6956-6957. 

RGE núm. 1610/90, relativa a difícultats de la majoria deIs 
pagesos de Menorca per tal d'acol1ir-se a l regim d'ajudes 
destinades a fomentar el cessament anticipat de l'activitat 
agraria, DS núm. 91 (13 de juny), pago 7020-7022. 

RGE núm. 1611/90, relativa a problemes de la majoria deIs 
pagesos de Menorca per tal d 'acced ir a les aj udes desti nades 
als agricultors a títol principal per fomentar les invers ions a 
I'explotació agraria, DS núm. 91 (13 dejuny), pago 7022-7023. 

RGE núm. 1612/90 relativa a problemes de la majoria deis 
pagesos de Menorca per ac01l ir-se a l regim d'ajudes destinades 
al foment de la incorporac ió del joves a ['agricultura, OS núm. 
91 (13 de juny), pago 7023-7024. 

lZGE núm. 1613/90, relativa a problemes de la majoria deis 
pagesos de Menorca per acollir-se a la política 
d 'abandonament de cultius, OS núm. 91 (13 de juny), pago 
7024-7025. 

RGE núm. 1614/90, relativa a adjudicació definitiva de les 
quotes de producció ll etera a empreses agraries conegudes com 
a Societat Rural Menorquina, OS núm. 92 (14 de juny), pago 
7048-7050. 

RGE núm . 1615/90, relativa a problemes que pot suposar 
el foment de l' agroturisme de Menorca, DS núm. 92 (14 de 
juny), pago 7051. 

RGE núm. 1616/90, relativa a beneficis real s de les 
subvencions de semen de races lleteres, en el cas de la Societat 
Rural Menorquina, DS núm. 92 (14 dejuny), pago 7053. 

RGE núm. 1617/90, relativa a manteniment de la figura 
contTactual Societat Rural Menorquina, DS núm. 92 (14 de 
juny), pago 7055-7056. 

RGE núm. 2680/90, relativa a asfaltar i ampliar tres camins 
del terme municipal d'Andratx, OS núm. 10 I (8 de novcmbre), 
pago 7403-7404. 

RGE núm. 2807/90, relativa a plans tecnicsj ustifícatius de 
la quantia i modalitat de les captures a realitz:ar als vedats de 

cac;a de la Comunitat autónoma de les IIles Balears que s' han 
aprovat, DS núm. 104 (27 de novembre), pago 7573-7574. 

Proposicions no de Ilci 
RGE núm. 1451/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a vigilancia deis vaixells pesquers, DS 
núm. 96 (lO i 17 d ' octubre), pago 7200-720 l. 

CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA, GASPAR 
OLIVERIMUT 

Preguntes 
RGE núm. 1065/90, relativa al pla de viabilitat del futur 

recinte firal, DS núm. 81 (2 de maig), pago 6675. 
RGE núm. 1430/90, relativa a gestions del Govem per tal 

d'evitar el tancament de la fabrica de teixits de Sóller, Mayol, 

SA, OS núm. 90 (7 de juny), pago 6993-6994. 
RGE núm. 2461/90, relativa a criteris general s deis Plans 

de residus sólids exclosos del Pla de res idus sólids urbans, DS 

núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7267. 
RGE núm. 2616/90, relativa a s ituació de la planta de 

tractament de residus urbans de Fonnentera, OS núm. 100 (7 
de novembre), pago 7366. 

RGE núm. 2617/90, relativa a cables d'alta tensió entre 
Puigpunyent i Bste llencs, DS núm. JO 1 (8 de novembre), pago 
7401. 

RGE núm. 2675/90, relativa a inspeccions de la Conselleria 
a cementiris, DS núm. 101 (8 de novembre), pago 7405-7408. 

RGE núm. 2676/90, relativa a clausurar cautelannent 
l'ampliació de l cementiri de Manacor, DS núm. 101 (8 de 

novembre), pago 7405-7408. 
RGE núm . 2677/90, relativa a tancament de qualque 

cementiri o ampliació en els darrers anys, OS núm. 101 (8 de 
novembre), pago 7405-7408. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 779/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació per part del Govem durant el 1990 d'un 
centre d ' informació industrial de les Illes Balears, OS núm. 84 
(16 de maig), pago 6803-6806. 

RGE núm. 2546/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a auditoria a ['entitat Ifebal de l'any 1989, DS núm. 
102 (14 de novelilbre), pago 7465-7468. 

CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA, ALEXANDRE 
FORCADES 1 mAN 

Projectes de lIei 
RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1991, OS núm. 
109 (l8, 19 i 20 de desembre), pago 77 44 i 7796-7797. 

Proposiciolls de lIei 
RGE núm. 1641/89, del Grup Parlamentari CDS, de creació 

del Consell Economic i Social de la comunitat auto noma de les 
llles Balears. Debat de presa en cons ideració, DS núm. 78 (19 
d'abril), pago 6595-6598. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2773/90, 2788/90 i 2789/90, deIs Grups 

Parlamentaris Nacionalista i d' Esquerres, COS i Socialista, 

respectivament, al Projecte de !le i RGE núm. 2563/90, de 
pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears per al 1991, DS núm. 105 (27 de novembre), pago 

7596-7603,7610-7615 i 7621-7622. 
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Preguntes 
RGE núm. 928/90, relativa a criteris per practicar 

liquidacions amb can'tcter retroactiu d'impostos sobre 
transmissions patrimonial s i actes jurídics documents relatius 
a habitatges de protecció oficial, OS núm. 78 (19 d'abril), pago 
6570. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2503 /90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a ajomament de la revisió cadastral, OS 
núm. 101 (8 de novembre), pago 7414-7415. 

CONSELLERA D'EDUCACIÓ 
ANTONIA MUNAR 1 RIUTORT 

Projectes de lIei 

CULTURA, Ma. 

RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1991, OS núm. 
109 (18,19 i 20 de desembre), pag.7765-7766. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2640/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa al Conselt assessor d'arxius de les IIIes Balears, OS 
núm. 107 (28 de novembre), pago 7661-7663. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 628/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a defensa del patrimoni de la comunitat 
autónoma de les IlIes Balears, OS núm. 80 (26 d'abril), pago 
6649-6651 i 6654-6655. 

RGE núm. 1326/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'infraestructura esportiva, OS núm. 91 
(13 dejuny), pago 7028-7029 i 7032-7033. 

RGE núm. 1606/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'esport d'alta competició a les Illes Balears, OS 
núm. 102 (14 de novembre), pago 7452-7454 i 7456-7458. 

RGE núm. 2580/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al patrimoni documental de les IIles Balears, OS núm. 
102 (14 de novembre), pago 7460-7461 i 7463. 

Mocions 
RGE núm. 1157/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a defensa del patrimont de la Comunitat 
autónoma de les Illes Balears, OS núm. 84 (16 de maig), pago 
6790-6793. 

RGE núm. 1733/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació d'infraestructures a les Illes Balears, OS 
núm. 95 (4 d'octubre), pago 7182-7184. 

RGE núm. 2811190, del 9rup Parlamentari Socialista, 
relativa a política en relació al patrimoni documental de la 
Conselteria de Cultura, Educació i Esports, OS núm. 104 (27 
de novembre), pago 7579-7582. 

RGE núm. 2821/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports, en relació amb l'esport d'alta competició a les Illes 
Balears, DS núm. 104 (27 de novembre), pago 7585-7587. 

Preguntes 
RGE núm. 960/90, relativa al gabinet de medicina esportiva 

a Menorca, OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6572. 
RGE núm. 1114/90, relativa a conveni amb el Govem de 

I'Estat per a la nomlalització del catala, OS núm. 82 (3 de 
maig), pago 6717-6718. 

RGE núm. 1166/90, relativa al procés penal del delicte 
contra el patrimoni de les IlIes Balears com és el jaciment 
arqueologic de Can Partit, OS núm. 84 (16 de maig), pago 
6786. 

RGE núm. 1244/90, relativa a paralització des del 1987 de 
les tasques d'excavacions, amb excepció de les "excavacions 
d'urgencia", OS núm. 87 (30 de maig), pago 6888-6889. 

RGE núm. 1245/90, relativa a criteris a l'hora de contractar 
el personal que ha de realitzar les excavacions ordinaries o 
d'urgencia, OS núm. 87 (30 de maig), pago 6889-6891. 

RGE núm. 1314/90, relativa a criteris aplicats a I 'hora 
d'impulsar les denominades "excavacions d'urgencia", OS 
núm. 87 (30 de maig), pago 6891-6892. 

RGE núm. 1315/90, relativa a publicació de les memóries 
d'excavacions de la ConseIleria, OS núm. 87 (30 de maig), 
pago 6892-6893. 

RGE núm. 1362/90, relativa a impuls de trebaIls 
d'investigació sobre els mapes o els inventaris arqueológics de 
les IlJes Balears, OS núm. 88 (31 de maig), pago 6925-6926. 

RGE núm. 1363/90, relativa a l'elaboració d'un registre 
d'investigadors d'arqueologia, OS núm. 88 (31 de maig), pago 
6924-6925. 

RGE núm. 1460/90, relativa a publicació deis mapes o 
inventaris arqueológics per part de la Conselleria, OS núm. 90 
(7 de juny), pago 6992-6993. 

RGE núm. 1587/90, -relativa a actuació del Govem quant a 
la normativa sobre la provisió de vacants i substitucions en 
regim d'interinitat de professorat no universitari, OS núm. 92 
(14 de juny), pago 7054-7055. 

RGE núm. 1637/90, relativa a actuacions vandaliques 
produ"ides a la basílica paleocristiana de Son Bou (Alaior), OS 
núm. 92 (14 dejuny), pago 7058. 

RGE núm. 2459/90, relativa a denominació oficial del 
municipi de Sant Antoni de Portmany, OS núm. 97 (17 i 18 
d'octubre), pago 7265. 

RGE núm. 2584/90, relativa a programes de I'escola 
d' iniciació a la ginmastica, OS núm. 100 (7 de novembre), pago 
7370. 

RGE núm. 2637/90, relativa al compliment de l'artic1e 39 
de la Uei de normalització lingüística, OS núm. 100 (7 de 
novembre), pago 7369. 

RGE núm. 2669/90, relativa a ¡'Escola elemental de música 
a l'illa de Formentera, DS núm. 100 (7 de novembre), pago 
7367. 

RGE núm. 2808/90, relativa a publicació deIs catalegs deIs 
fons deIs arxius ec1esiastics elaborats per loan Rosselló i 
Uiteres, DS núm. 106 (28 de novembre), pago 7629. 

RGE núm. 2809/90, relativa a plar,;a d'arxiver vacant a 
l'Arxiu del Regne de Mallorca, OS núm. 104 (27 de 
novembre), pago 7575-7576. 
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Proposicions no de \lei 
RGE núm. 1169/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a prova de catala per a l'obtenció del títol 
de tecnic auxiliar, DS núm. 88 (31 de maig), pago 6933-6934. 

RGE núm. 2658/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a inc\usió del catala dins el programa 
Lingua, DS núm. 108 (29 de novembre), pago 7681. 

Control del compliment de proposicions 110 de lIei 
RGE núm. 1801 /88, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conveni Conselleria de Cultura-CTNE per a la 
normalització lingüística, DS núm. 90 (7 de juny), pago 7010 
i 7012-7013. 

CONSELLER DE FUNClÓ PÚBLICA, ,lOAN SJMARRO 
I MARQUÉS 

Preguntes 
RGE núm. 27 12/90, re lativa a convocatoria deIs sindicats 

per negociar el capitol deis pressuposts de la cOl1lunitat 
autonoma de les files Balears, OS núm. 102 (14 de novembre), 
pag.7450. 

CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI, JERONI SAJZ 1 GOMJLA 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1750/89, deis Grups Parlarnentaris Nacionalista 

i d'Esquerres, COS i Socialista, de declaració d'una Área 
natural d'especial interes a la Marina de Llucmajor, OS núm. 
73 (11 de gener), pago 6434-6439. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 949/90, 1044/90 i 1046/90, deis Grups 

Parlamentaris COS, Socialista i Nacionalista i d'Esquerres, 
respectivament, al Projecte de !lei RGE núm. 532/90, de 
modificació deis artic\es 4 i 5 de la Llei 12/1988, de 17 de 
novembre, de camps de golf, OS núm. 79 (25 d'abril), pago 
6632-6635 ,6639-6640 i 6641. 

RGE núm. 2447/90, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 1902/90, d'atTibució de 
determinades competencies en materia d'aigües a l' Insti tut 
Balear de Sanejament, OS núm. 98 (23 d' octubre), pago 7301-
7304. 

Interpcl·laciolls 
RGE núm. 2400/89, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a política d'habitatge social del Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, OS núm. 79 (25 d 'abril), pago 
6611-6615 i 6619-6620. 

RGE núm. 711190, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a revocació del Govem respecte de la 
rehabilitació i rn anteniment d'habitatges de protecció oficial, 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6758-6760 i 6765. 

RGE núm. 2028/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general en materia de ports esportius, OS 
núm . 96 (10 i 17 d'octubre), pago 7208-7213 i 7219-7221. 

Mocions 
RGE núm. 2507/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de ports esportius, DS núm. 98 (23 
d 'octubre), pago 7297-7298. 

Preguntes 
RGE núm. 896/90, relativa a precaucions preses a causa de 

l'ampliació de la carretera de Palma a Santanyí per tal de no 
afectar el talaiot de Son Danús, OS núlll. 80 (26 d'abril), pago 
6645 . 

RGE núm. 959/90, relativa a l'obertura de tres vials nous 
a la parcel·lació il·legal de Na Foradada, OS núm. 80 (26 
d'abril), pago 6646. 

RGE núm. 1070/90, relativa a redacció del projecte de 
Directrius d'ordenació territorial, OS núm. 82 (3 de maig), pago 
6716-6717. 

RGE núm. \lO71/90 , relativa a nonnativa en relació a la 
utilitzac ió d'aigües residuals, OS núm. 82 (3 de maig) , pago 
6718. 

RGE núm. 1072/90, relativa a la construcció de la rotonda 
a la cru"illa de la can·etera de Maó, camí de Trepucó i carrer 
Fontanillas, del tenue municipal Es Castell, de Menorca, DS 
núm. 83 (9 de maig), pago 6749. 

RGE núm. 1467/90, relativa a interrupció del trill1sit a la 
carretera de Maó a Ciutadella, per tal de dur a tellll e una 
enquesta, OS núm. 90 (7 de juny), pago 6988-6989. 

RGE núm. 1539/90. relativa a col·locació d'un retol 
publicilari (l"ull cstablimcl1l comercial denominat "Castillo 
Menorca", DS núm. 90 (7 de juny), pago 6990. 

RGE núm. 1543/90, relativa a incompliment de les lIeis 
sobre publicitat i executivitat als planejaments urbanístics 
aprovats definitivament per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, OS núm. 90 (7 de juny), pago 6995-6996. 

RGE núm. 2083/90, relativa a la marginació de la llengua 
catalana a la Conselleria d'Obres Públiques a totes les seves 
activitats, OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7164-7165. 

RG E núm. 2670/90, relativa a presentació del projecte de 
llei sobre elimillació de ban·eres físiques als espais públics, OS 
núm. 100 (7 de novembre), pago 7368. 

RGE núm. 2835/90, relativa a les obres de l'Edar de 
Fomlentera que afecten a I'Área natural d'especial interes de 
Ses Sal ines a s' Estany Pudent, DS núm. 104 (27 de novembre), 
pag.7574-7575. 

Control del compliment de proposicions no de lIeí 
Oe la RGE núm. 1941188, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a senyalitzacions vertical s de detenuinades carreteres 
d ' Eivissa, pS núm. 90 (7 de juny), pago 6997. 

CONSELLER DE SANITAT [ SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER 1 CAPÓ 

Proposicions de \lei 
RGE núm. 2630/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a policia sanitaria 1110rtlloria de les IIles Balears, OS 
núm. 107 (28 de novembre), pago 7657-7658. 
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Esmcllcs a la totalitat 
RGE núm. 2331/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, al Projecte de lIei RGE núm. 1903/90, 
d'ordenació sanitaria i de creació del Servei de Salut de 
Balears, OS núm. 99 (24 d'octubrc), pago 7350-7354 i 7357-
7358. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 2585/90, 2587/90, 2588/90 i 2589/90, deIs 

Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, 
Popular i CDS, respectivament, al Pla quadriennal de serveis 
socials i assistencia soci~l, OS núm. 100 (7 de novembre), pago 
7391-7393. . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 887/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa a 

sanitat local, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6868-6870 i 6873-
6874. 

Preguntes 
RGE núm. 1144/90, relativa al Pla quadriennal d'acció 

social, DS núm. 84 (16 de maig), pago 6785. 
RGE núm. 1271/90, relativa a presentació d'un projecte de 

lIei o aprovació d'un decret de creació de la renda mínima 
d'inserció, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6853-6854. 

RGE núm. 1272/90, relativa a suport del Govern a la 
Fundació tutelar per a persones amb disminució psíquica a 
Mallorca, DS núm. 86 (24 de maig), pago 6855-6856. 

RGE núm. 1397/90, relativa a la residencia de majors de 
s' Alqueria Blanca, DS núm. 90 (7 de juny), pago 6990-6991. 

RGE núm. 2300/90, relativa a realització de 
coronariografies a les IIles Balears, DS núm. 97 (17 i 18 
d'octubre), pago 7266. . 

RGE núm. 2582/90, relativa a irregularitats detectades a la 
indústria Carma, SA, de Marratxí, DS núm. 100 (7 de 
novembre), pago 7365 . 

CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS, PIO TUR 
IMAYANS 

Preguntes 
RGE núm. 637/90, relativa a actuacions de la Conselleria 

despres de l'incident ocorregut dia 17 de fe'brer a l'avió que 
cobreix la línia Palrna-Maó, DS núm. 77 (18 d'abril), pago 
6538-6539. 

RGE núm. 1400/90, relativa relació de la ConseJleria de 
Treball i Transports amb el control del rendiment Ileter o les 
malalties del conill, DS núm. 89 (6 de juny), pago 6955-6956. 

RGE núm. 1586/90, relativa a dificultats de la majoria deIs 
pagesos de Menorca per tal d'acollir-se al regim d'ajudes 
destinades a fomentar el cessament anticipat de l'activitat 
agraria, DS núm. 92 (14 dejuny), pago 7051-7053. 

RGE núm. 2718/90, relativa a presencia del Director 
general de transports a la reunió amb transportistes amb 
l'objecte de provocar un boicot de transit i circulació en el 
terme municipal de Calvia, DS núm. 102 (14 de novembre), 
pag.7445-7446. 

, 

Proposíciolls 110 de IIcí 
RGE núm. 803/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a instal ' lacions fisiques (oficines) i 
personal necessari perque a Eivissa i Menorca funcionin unes 
delegacions de la lnspecció de Treball i Seguretat Social de les 
IlIes Balears, DS núm . 87 (30 de maig), pago 6903-6904. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA 1 
CLADERA 

Projectes de \lei 
RGE núm. 930/90, de credit extraordinari d'inversions i 

millores d' infraestructures de les zones turístiques, OS núm. 91 
(13 de juny), pago 7044-7045. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 472/90, 484/90 i 534/90, deIs Grups 

Parlamentaris Nacionalista i d'Esquerres, CDS i Socialista, 
respectivament, al Projecte de lIei RGE núm. 1688/89, de 
modemització d'allotjaments turístics existents a les Illes 
Balears, DS núm. 76 (28 de mar~), pago 6523-6526 i 6528-
6529. 

Debat general sobre l'acció política i de Govern de la 
Comunitat autonoma de les IIIes Balears, DS núm. ] 03 (20, 
21 i 22 de novembre), pago 7539. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 1147/90, del Grup Parlamentari Mixt, a 

]'Informe estudi dictaminat per la Comissió no Pennanent 
d'enquesta sobre I'oferta turística no legalitzada, OS núm. 82 
(3 de maig), pago 6727 i 6731-6732. 

Interpel 'lacions 
RGE núm. 1867/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a política turística a les Illes Balears, DS 
núm. 95 (4 d'octubre), pago 7167-7169 i 7174-7176. 

Mocions 
RGE núm . 2328/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a política turística a les IlIes Balears, DS 
núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7255-7257. 

Preguntes 
RGE núm. 964/90, relativa a projectes presentats pel 

Govern per tal de ser fman~ats amb els fons comunitaris amb 
moti u de I'any europeu del turisme 1990, DS núm. 77 (18 
d'abril), pago 6541. 

RGE núm. 1167/90, relativa a allotjaments turístics, DS 
núm. 84 (16 de maig), pago 6786-6787. 

RGE núm. 1256/90, relativa al projecte de lIei de defensa 
del turista, DS núm. 85 (17 de maig), pago 6825 . 

RGE núm. 1585/90, relativa a la no incorporació de cap 
projecte de Sóller al Projecte de llei de credit extraordinari per 
al fman~ament d'inversions i millores d' infraestructura de les 
zones turístiques, DS núm. 92 (14 de juny), pago 7050-7051. 

RGE núm. 2288/90, relativa a presentació per part del 
Govern de la comunitat autonoma de les Illes Balears del 
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Projecte de Ilei de defensa del turista, DS núm. 96 (10 i 17 
d'octubre), pago 7192. 

Proposicioos 00 de lIei 
RGE núm. 499/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 

d 'Esquerres, relativa a revocació de la declaració de Centre 
d'interes turístic nacional per a la zona anomenada "Playas de 
Fomells", DS núm. 83 (9 de maig), pago 6767-6769 i 6773-
6774. 

RGE núm. 500/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a revocació de la declaració de Centre 
d'interes turístic nacional de Cala en Turqueta, DS núm. 83 (9 
de maig), pago 6767-6769 i 6773-6773. 

RGE núm. 501/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la reprovació del capteniment del 
conseller de Turisme per no voler tramitar la Proposta de 
derogació deis centres d ' interes turístic nacional de Tirant i 
Son Pare, OS núm. 83 (9 de maig), pago 6767-6769 i 6773-
6774. 

PRESlDENT DEL GOVERN DE LA COMUNJTAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, GAnRIEL 
CAÑELLASIFONS 

Debat general sobre ('acció política i de Govern de la 
comunitat autonoma de les lIles Balears. OS núm. 103 (20, 
2 1 i 22 de novemhre), pago 7480-7488, 7502-7506, 7509, 
7511,7517-7520,7523 i 7526-7527. 

VICEPRESlDENT DEL GOVERN DE LA COMUNfTAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, JOAN 
HUGUETJROTGER 

Projectes de lid 
RGE núm. 2086/90, d'impost sobre les loteries, OS núm. 

107 (28 de novembre), pago 7669. 
RGE núm. 2563/90, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1991, OS núm. 
109 (18, 19 i 20 de desembre), pag.7839-7840. 

Proposicions de \lei 
RGE núm. 689/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d 'Esqllerres, de derogació a l'ambit de les Illes Balears de la 
Llei 197/63 de "centros y zonas de interés turístico nacional", 
OS núm . 88 (31 de maig), pago 6940-6944. 

RGE núm. 934/90, del Grup Parlamentari COS, relativa a 
incompatibilitats deis alts carrecs del Govem i l'Admini stració 
de la comunitat autonoma de les l\les Balears, OS núm. 84 (16 
de maig), pago 6813. 

RG E núm. 962/90, del Grllp Parlmnentari Socialista, 
relativa a incompatibilitats dei s membres de Govem i alts 
carrees de la cOl1lunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 
84 (16 de maig), pago 6813. 

RGE núm. 987/90, de la Comissió Tecnica Interinsular, 
relativa a atTibució de competencies als consells insulars en 
materia d ' urbani sme i habitabilitat, DS núm. 82 (3 de maig), 
pago 6743-6744. 

RGE núm. 2657/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a addició d'una disposició addicional a la Llei 9/1990, 
d'atribució de competencies als consells insulars en materia 
d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 108 (29 de novembre), 
pag.7695-7696. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2339/89, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lIei RGE núm. 1713/89, de credit extraordinari per 
al financ;:ament de l'adquisició de tenenys ubicats a l'espai 
denominat Cala Mondragó, OS núm. 73 (11 de gener), pago 
6423-6427 i 6429. 

RGE núm. 2350/89, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'EsquelTes, al Projecte de lIei RGE núm. 1713/89, de credit 
extraordinari per al financ;:ament de I 'adquisició de terrenys 
ubicats a l'espai denominat Cala Mondragó, OS núm. 73 (11 
de gener), pago q413-6415. 

Debat general sobre I'acció política i de Govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears, OS núm. 103 (20, 
21 i 22 de novembre), pago 7527-7528, 7531-7533, 7536, 
7540-7541,7543-7547,7552-7555 i 7557-7558 . 

I nterpel·lacions 
RGE núm. 53/90, del Grup Parlamentari Nacionali sta i 

d'Esquerres, relativa a política de descentralització de serveis 
i territorialitzaeió d ' inversions del Govem de la comunitat 
autonoma de ks Illes Balears, OS núm. 77 (18 d'abril), pago 
6543-6545 i 6549-6550. 

RGE núm. 1163/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política científica del Govem de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, OS núm. 87 (30 de maig), pago 
6895-6897 i 6901-6902. 

RGE núm. 2010/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relatiya al grau de compliment deis acords presos 
pel Parlament, OS núm. 97 (17 i 18 d 'octubre), pago 7270-7272 
i 7277. 

Mocions 
RGE núm. 696/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la relació existent entre les decisions del Consell de 
Govem relatives a desqualificacions urbanístiques a Felanitx 
i adquisició de terrenys a alt preu a Cala Mondragó i les 
gestions profess ionals privades del conseller Adjunt a la 
Presidencia com a representant i assessor deis respectius 
propietaris, OS núm. 76 (28 de marr,:), pago 6506-6510. 

RGE núm. 1074/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d ' Esquerres, relativa a la política de descentTalitzac ió de 
serveis i ten·itorialització d' inversions del Govem de la 
comunitat autonoma de les IIles Balears, OS núm. 81 (2 de 
maig), pago 6677-6678 i 6685-6686. 

RGE núm. 1577/90, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política científica del Govem de la comunitat 
autonoma de les llles Balears, OS núm. 90 (7 de juny), pág. 
6999-7001. 

RGE núm. 2578/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa al grau de compliment deis acords i les 
resolucions presos pel Parlament de les lIles Balears, OS núm . 
100 (7 de novembre), pago 7371-7372. 
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Preguntes 
RGE núm. 222/90, relativa a sentencia de la Sala 

Contenciosa Administrativa sobre Nonnes subsidiaries de 
Fonnentera, DS núm. 77 (18 d'abril), pago 6538. 

RGE núm. 936/90, relativa a quantitats gastades pel Govem 
per finan<;ar activitats d'I+O, als diferents programes durant els 
darrers 4 anys, DS núm. 81 (2 de maig), pago 6672-6673. 

RGE núm. 1277/90, relativa arespostadel Govem a I'acord 
del Consell Insular de Menorca respecte a I'encomanda de 
gestió en materia de Cultura, Educació i Esports, OS núm. 86 
(24 de maig), pago 6854-6855 . 

RGE núm. 1540/90, relativa a diners del Govem cobrats 
per I'empresa Sofemasa des del 1983 fins a l'actualitat, OS 
núm. 90 (7 de juny), pago 6994-6995 . 

RGE núm. 1542/90, relativa a postura del Govem per tal de 
posar al dia els índexs tTimestrals del BOCAJB, OS núm. 90 (7 
de juny), pago 6991-6992. 

RGE núm. 1632/90, relativa a la urgent publicació en el 
BOCAJB de les nOlmes urbanístiques de tots els plans i les 
normes subsidií'lries de les Il1es Balears, OS núm. 92 (l4 de 
juny), pago 7056-7057 . 

RGE núm. 2289/90, relativa a I'inventari patrimonial de la 
comunitat autonoma de les IlIes Balears, OS núm . 96 (10 i 17 
d 'octubre), pago 7193. 

RGE núm. 2638/90, relativa a parets enderrocades de la 
carretera Palma-Alcúdia a causa de les recents pluges, OS núm. 
101 (8 de novembre), pago 7402-7403. 

RGE núm. 2672/90, relativa a causes que provocaren 
I;enderrocament d'una part de I' estructura del fals túnel de la 
via de Cintura de Palma a l 'altura del col·legi La Puríssima, OS 
núm. 101 (8 de novembre), pago 7402. 

RGE núm. 2709/90, relativa a ajudes als municipis que han 
vist afectada la infraestructura municipal com a resultat de les 
pluges del passat mes d ' octubre, OS núm. 102 (14 de 
novembre), pago 7447 . 

RGE núm. 2710/90, relativa a ajudes que ha establert el 
Govem als perjudicats per les pluges del passat mes d ' octubre, 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7448-7449 . 

RGE núm. 2711/90, del Grup parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a línies d'ajuda per a infraestructures 
urbanes espatllades com a resultat de les pluges del passat mes 
d'octubre, OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7449. 

RGE núm. 2812/90, relativa a I'inventari patrimonial de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears, OS núm. 104 (27 de 
novembre), pago 7576. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2370/89, d~1 Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa al drét d 'autodetenninació, OS núm. 78 
(19 d'abril), pago 6581-6585. 

RGE núm. 2377/89, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a dates de publicació i remissió del BOCAIB, OS núm. 
79 (25 d'abril), pago 6623-6624. 
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