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ANY 1990 

TEMÁTIC 

-A-

Abandonament de cultius 
OS núm. 91 (13 de juny), pago 7024. 

Abolició de la pena de mort (vegeu Pacte Internacional de 
drets civils i polítics sobre 1'-) 

Acció social (vegeu Pla quadriennal d'-) 

Acords del Parlament 
DS núm. 97 (17 i 18 d ' octubre), pago 7267. 
OS núm. 100 (7 de novembre), pago 7370. 

Actes juridics documentats (vegeu Impost sobre 
transmissions patrimonials i-) 

Activitat agraria (vegeu Cessament anticipat de 1'-) 

Adivitats I+D 
OS núm. 81 (2 de maig), pago 6672. 

Aduacions vandaliques 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7057. 

Adquisició de terrenys a Cala Mondragó 
OS núm. 75 (8 de mar¡y), pago 6468 . 
DS núm. 76 (28 de mar¡y), pago 6504. 

Agricultura (vegeu lncorporació deIs joves a 1'-) 

Agroturisme 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7051. 



182 DIARI OE SESSIONS OEL PLE / Índex aoy 1990/ FascicIe 3 

Aigües 
OS núm. 98 (23 d'octubre), pago 7299. 
interiors 
OS núm. 99 (24 d' octubre), pago 7336. 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7417. 
residuals (vegeu Normativa d'-) 

Ajudes 
per les pluges d'octubre 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7447-7449. 
per a tesis doctorals, estudis i treballs tecnics ilo 
d'investigació sobre temes mediambientals 
OS núm. 85 (17 de maig), pago 6838. 

Allotjaments turístics 
OS núm. 76 (28 de mar,,), pago 6517. 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6786. 
OS núm. 87 (30 de maig), pago 69 I O. 

Alqueria Blanca (vegeu Residencia de majors a S'-) 

Alts carrecs (vegeu rncompatibilitat deIs membres del 
Govern i deIs - ) 

Amarador, S' (vegeu Platges de - i de Sa Font de n' Alis) 

Ampliació del cementiri de Manacor 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7405. 

ANEI (vegeu Área natural d'especial interes) 

Animals que viuen a I'entorn huma 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6555 . 

Anuncis de premsa 
OS núm. 89 (6 de juny), pago 6956 . 

Any Europeu de Turisme 
OS núm . 77 (18 d'abril), pago 6541. 

Arbres (vegeu Tala d'-) 

Área natural d'especial interes (ANEf) 
OS núm. 73 (11 de gener), pago 6431. 
OS núm. 74 (22 de febrer), pago 6444. 
de Ses Salines d' Eivissa i Formentera 
OS núm. 104 (27 de novembre), pago 7574. 

Arqueologia (vegeu Registre d'investigadors d'-) 

Article 39 de la L1ei de normalització lingüística 
OS núm. 100 (7 de novembre), pago 7369. 

Arxiu del Regne de Mallorca (vegeu Plat;a d'arxiver a 1'-) 

Arxius (vegeu Consell assessor d'- ) 
eclesiastics (vegeu Fons deIs - de Joan Rosselló 
Lliteres) 

..:::: 
Arxiver (vegeu Plat;a d'- a l' Arxiu del Museu de 
Mallorca) 

Asimpros 
OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7180. 

Aspanif 
OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7180. 

Assistencia social (vegeu Pla quadriennal de serveis socials 
i-) 

Atribució de competencies 
als conselIs insulars (vegeu també Llei 9/90, d'-) 
OS núm. 82 Q de maig), pago 6740 . 
OS núm. 93 (20 de juny), pago 7092. 
a I'lnstitut Balear de Sanejament 
OS núm. 98 (23 d 'octubre), pago 7299. 

Auditoria a lfebal 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7463 . 

Autodeterminació (vegeu Dret d'-) 

Avió Palma-Maó 
OS núm. 77 (18 d'abril ), pago 6538. 

-B-

Badia de Palma 
OS núm. 77 (18 d' abril), pago 6539. 

Barreres físiques (vegeu Projecte de llei sobre eliminació de 
-) 

Basílica paleocristiana de Son Bou (Alaior) 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7057. 

BOCAIB (vegeu Índexs trimestrals del - i Publicació i 
remissió del-) 

- c-

Cables d'alta tensió entre Puigpunyent i Estellencs 
OS núm. 101 (8 de novembre), pag 7401. 

Cabrera (vegeu Parc Nacional i Reserva Integral de-) 

Cala 
en Turqueta (vegeu Centre d'interes turístic nacional de 
-) 
Mondragó (vegeu també Adquisició de terrenys a - ) 
OS núm. 73 (11 de gener), pago 6412. 
OS núm. 74 (22 de febrer), pago 6444. 

Calvia 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7444. 
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Cambra de representació territorial (vegeu Senat-) 

Camins del terme municipal d' Andratx 
DS núm. 101 (8 de novembre), pago 7403. 

Camps de golf (vegeu Llei 12/88, de-) 
a Can Guilló 
DS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7278. 

Can 
Guilló (vegeu Camp de golf a -) 
Partit (vegeu Jaciment arqueologic de-) 

Canals privats de televisió 
DS núm. 96 (lO i 17 d'octubre), pago 7194. 

Canova, Sa 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6957. 

Captures als vedats de ca-;a 
DS núm. 104 (27 de novembre), pago 7573 . 

Carma, SA (vegeu Indústria-) 

Carnatge (vegeu Jaciment quaternari del-) 

Carretera 
Maó-Ciutadella (vegeu també Tercer carril a la -) 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6988. 
Palma-Alcúdia (vegeu Parets enderrocades a la -) 
Palma-Santanyí 
OS núm. 80 (26 d'abril), pago 6645. 

Carreteres (vegeu també Pla director de-) 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6874. 
d'Eivissa (vegeu Senyalitzacions verticals a-) 

"Castillo Menorca" (vegeu Establiment comercial-) 

Cata la (vegeu Conveni per a la normalització del - i 
L1engua catalana) 

al Senat 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6796. 
al programa Lingua 
OS núm. 108 (29 de novembre), pago 7680. 

CEE (vegeu Integració d'Espanya a la-) 

Cementiri de Manacor (vegeu Ampliació del-) 

Cementiris (vegeu lnspeccions a -) 

Central nuclear de Vandellós 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6550 . 

--

Centre 
de detecció, diagnostic i tractament 
DS núm. 108 (29 de novembre), pago 7682. 
d'informació industrial 
DS núm. 84 (16 de maig), pago 6802. 
d'interes turístic nacional 
de Cala en Turqueta 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6766. 
de Playas de Fornells 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6766. 

Centres 
de serveis socials 
OS núm. 89 (6 de juny), pago 6958. 
i zones d'interes turístic nacional (vegeu Llei 197/63, de 
-) 

de Tirant i Son Parc 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6766. 

Cessament anticipat de I'activitat agraria 
OS núm. 91 (\3 dejuny), pago 7020. 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7051. 

Cicloturisme (vegeu Guia de -) 

Ciencia (vegeu Política científica) 

Cinque centenari de la primera edició de Tirant lo Blalle 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7446. . 

Codi Penal (vegeu Proposició de LO de modifica ció del-) 

CoHegi La Purísima 
OS núm. 10 I (8 de novembre), pago 7401. 

Comissió Provincial d'Urbanisme 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6995. 
OS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7278. 

Competencies (vegeu Atribució de - i Llei 9/90, 
d'atribució de-) 

Competició (vegeu Esport d'alta-) 

Compilació del dret civil balear 
OS núm. 93 (20 de juny), pago 7098. 

Conill (vegeu Malalties del-) 

Consell 
Insular de Menorca 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6854. 
assessor d' Arxius 
OS núm. 107 (28 de novembre), pago 7658. 
Economic i Social 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6593. 

'. 
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Conseller 
Adjunt a la Presidencia 
DS núm. 75 (8 de mary), pago 6468. 
DS núm. 76 (28 de mary), pago 6504. 
Sr. Gilet 
DS núm. 77 (18 d'abril), pago 6537. 

Conselleria 
Adjunta a Presidencia 
DS núm. 101 (8 de novembre), pago 7404. 
de Cultura, Educació i Esports (vegeu Conveni de la
i la CTNE per a la normalització lingüística) 
d'Obres Públiques 
DS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7164. 
de Treball i Transports 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6955. 

Consells insulars (vegeu Atribució de competencies als -
i L1ei 9/90, d'atribució de competencies als-) 

Control del rendiment IIcter 
DS núm. 89 (6 de juny). pago 6955. 

Conveni 
per a la normalització del catabi 
DS núm. 82 O de maig), pago 6717. 
de la Conselleria de Cultura i la CTNE per a la 
normalització lingüística 
DS núm. 90 (7 de juny), pago 7009. 

Coronariografies 
DS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7265. 

CTNE (vegeu Conveni de la Conselleria de Cultura i la -
per a la normalització lingüística) 

Cultius (vegeu Abandonament de-) 

Cultura (vegeu Encomanda de gestió de materia de-) 

- D-

Defensa 
del turista (vegeu Projecte de lIei de-) 
i vigila ncia (vegeu Edificacions costaneres h istoriq ues de 
-) 

Oelegacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a 
les IIIes Balears a Eivissa i Menorca 

OS núm. 87 (30 de maig), pago 6902. 

Delictes 
contra el medi ambient i l'ordenació del territori 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7468. 
contra el patrimoni 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6785 . 

Oenominació oficial de San! Antoni de Portmany 
OS núm. 97 (17 j J 8 d' octubre), pago 7264. 

Descentralització de serveis 
DS núm. 77 (18 d'abril), pago 6542. 
DS núm. 81 (2 de maig), pago 6675. 

Desqualificacions urbanístiques a Felanitx 
DS núm. 75 (8 de man;:), pago 6468. 
DS núm. 76 (28 de man;:), pago 6504. 

Diagnostic prenatal a I'Hospital Joan March 
DS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7344. 

Director general de Transports 
DS núm. 102 (14 de novembre), pago 7444. 

Oirectrius d'ordenació territorial (vegeu Projecte de-) 

Disciplina' urbanística 
OS núm. 98 (23 d'octubre), pago 7305. 

Oret civil balear (vegeu Compilació del-) 
d'autodeterminació 
OS núm. 78 (19 d'abriJ). pago 6578. 

- E-

Edificacions costaneres de caracter historie de defensa i 
vigila.ncia 

OS núm. 85 (17 de maig), pago 6833. 

Educació (vegeu Encomanda de gestió en materia de 
cultura, -) 

Embarcacions amb pesca d'arrossegament 
OS núm. 85 (17 de maig), pago 6825. 

Encomanda de gestió en materia de cultura, educació i 
esports 

DS núm. 86 (24 de maig), pago 6854. 

Enderrocament del túnel a la via de cintura de Palma 
DS núm. 101 (8 de novembre), pago 7401. 

Escola elemental de música a Formentera 
OS núm. 100 (7 de novembre), pago 7367. 

Esculls 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6539. 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6570. 

Espais naturals i d'intcres paisatgístic 
DS núm. 94 (5 de setembre), pago 7152. 

Espanya (vegeu lntegració d'- a la CEE) 

Esport d'alta competició 
DS núm. 102 (14 de novembre), pago 7450. 
OS núm. 104 (27 de novembre), pago 7583. 
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Esports (vegeu Encomanda de gestió en materia de cultura, 
educació i - i Infraestructures esportives) 

Establiment comercial "Castillo Menorca" 
DS núm. 90 (7 de juny), pago 6989. 

Estatut d' Autonomia de les IIIes BaJears 
DS núm. 81 (2 de maig), pago 6697. 

Estellencs (vegeu Cables d'alta tensió entre Puigpunyent i 
-) 

Estudis (vegeu Ajudes per a tesis doctorals,-) 
superiors de turisme 
DS núm. 85 (17 de maig), pago 6838. 

Excavacions (vegeu també Memories d'-) 
DS núm. 87 (30 de maig), pago 6888 i 6889. 
d'urgencia 
OS núm. 87 (30 de maig), pago 6891. 

Explotació industrial deis vedats de ca~a 
OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7180. 

Explotacions agraries 
OS núm. 91 (13 dejuny), pago 7022. 

- F-

Fabrica de teixits de Sóller Mayol, SA 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6993. 

Felanitx (vegeu Desqualificacions urbanístiques a-) 

Figura contractual Societat Rural Menorquina 
OS núm. 92 (14 dejuny), pago 7055. 

Fons 
deIs arxius eclesiastics de Joan Rosselló i Lliteres 
OS núm. 106 (28 de novembre), pago 7628. 
comunitaris (vegeu Projectes finan~ats amb-) 

Font de n' Alis, Sa (vegeu Platges de S' Amarador i de-) 

Foradada, Na (vegeu Vials nous a-) 

~ornets, Es (vegeu Santuari talaiótic-) 

Fullet SlAC 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7404. 

Fundació tutelar per a persones amb disminució psíquica 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6855. 

- G-

Gabinet de medicina esportiva 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6571. 

Gilet, Sr. (vegeu Conseller Sr. Gilet) 

Gimnastica (vegeu Iniciació a la-) 

Guia de cicloturisme de les lJIes Balears 
DS núm. 87 (30 de maig), pago 6908. 

- H-

Habitabilitat (vegeu també Llei 9/90, d'atribució de 
competencies als consells insulars en materia d'urbanisme 
i-) 

OS núm. 82 (3 de maig), pago 6740. 
OS núm. 93 (20 de juny), pago 7092. 

Habitatge social, 
OS núm. 79 (25 d'abril), pago 6608. 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6749. 

Habitatges de protecció oficial 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6569. 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6756 . 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6858. 

Hospital Joan March (vegeu Diagnostic prenatal a 1'-) 

- 1-

I+D (vegeu Activitats-) 

lfebal (vegeu Auditoria a -) 

[m post 
sobre les loteries 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7424. 
OS núm. 107 (28 de novembre), pago 7666. 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentals 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6569. 

lncompatibilitats deIs membres del Govern deIs alts 
carrecs 

OS núm. 84 (16 de maig), pago 6809. 

Incompliment de lIeis 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6995. 

lncorporació deIs joves a I'agricultura 
OS núm. 91 (13 dejuny), pago 7023. 

Índexs trimestrals del BOCA lB 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6991. 

Indústria (vegeu Centre d'informació industrial) 
Carma, SA 
OS núm. 100 (7 de novembre), pago 7364. 

[nformació juvenil (vegeu Oficina d'- a Formentera) 
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Infraestructures (vegeu també Pla de millora d'-) 
DS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7180. 
esportives 
DS núm. 91 (13 de juny), pago 7026. 
turístiq ues 
DS núm. 91 (13 dejuny), pago 7038. 

Iniciació a la gimnastica 
DS núm. 100 (7 de novembre), pago 7369. 

Inspeccions a cementiris 
DS núm. 101 (8 de novembre), pago 7405. 

Inserció (vegeu Renda mínima d'-) 

Inspecció de Treball i Seguretat Social (vegeu Delegacions 
de la - a Eivissa i Menorca) 

Integració d'Espanya a la CEE 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6958 . 

Inventari patrimonial 
DS núm. 96 (10 i 17 d'octubre), pago 7193 . 
DS núm. 104 (27 de novembre), pago 7576. 

lnventaris 
arqueologics 
DS núm. 88 (31 de maig), pago 6925 . 
DS núm. 90 (7 de juny), pago 6992. 

Inversions (vegeu Territorialització d'-) 

Investigadors d'arqueologia (vegeu Registre d'-) 

-J-

Jaciment 
arqueologic de Can Partit 
DS núm. 84 (16 de maig), pago 6785. 
quaternari del Carnatge 
DS núm. 80 (26 d'abril), pago 6655. 

Jocs de sort, enviat o atzar (vegeu Tributació dels-) 

Joves (vegeu Incorporació deis - a I'agricultura) 

-L-

Lingua (vegeu Cata la al programa-) 

Llar funcional del Grec 
DS núm. 86 (24 de maig), pago 6856. 

Llei 
de normalització lingüística (vegeu Article 39 de la-
197/63, de centres i zones d'interes turístic nacional 
DS núm. 88 (31 de maig), pago 6938. 
12/88, de camps de golf 
DS núm. 79 (25 d'abril), pago 6630. 
DS núm. 88 (31 de maig), pago 6935. 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6952. 
9/90, d'atribució de competencies als consells insulars 
materia d'urbanisme i habitabilitat 
DS núm. 108 (29 de novembre), pago 7695. 

L1eis (vegeu Incompliment de-) 

L1engua catalana (vegeu també Catala) 
DS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7164. 

Loteries (vegeu Impost sobre les-) 

-M-

Malaltia de la vaca boja 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6953 . 

Malalties del conill 
DS núm. 89 (6 de juny), pago 6955 . 

Mapes arqueologics 
DS núm. 88 (31 de maig), pago 6925 . 
DS núm. 90 (7 de juny), pago 6992. 

Marina de Llucmajor 
DS núm . 73 (11 de gener), pago 6431. 

Mayol, SA (vegeu Fabrica de teixits de Sóller-) 

Medi ambient (vegeu Ajudes per a tesis doctorals, estudi: 
i treballs tecnics ilo d'investigació en temes mediambiental! 
i Delictes contra el-) 

Medicina esportiva (vegeu Gabinet de-) 

Membres del Govern (vegeu Incompatibilitats dels-) 

MemOries d'excavacions 
DS núm. 87 (30 de maig), pago 6892. 

Menors 
DS núm. 82 (3 de maig), pago 6718. 
DS núm . 85 (17 de maig), pago 6826. 

Mesures cautelars de suspensió de planejament 
DS núm. 81 (2 de maig), pago 6687. 

Mondragó (vegeu també Cala-) 
DS núm. 74 (22 de febrer, pago 6444. 

Mosca cochiliomyria hominivOfllX 
DS núm. 81 (2 de maig), pago 6673. 
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Motociclisme 
OS núm. 104 (27 de novembre), pago 7589. 

Museus 
OS núm. 80 (26 d'abril), pago 6658. 

Música (vegeu Escola elemental de-) 

- N-

Normalització 
del cataHI (vegeu Conveni per a la-) 
lingüística (vegeu Conveni de la ConselIeria de Cultura 
i la CTNE per a la-) 

Normativa d'aigües rcsiduals 
OS núm. 82 (3 de maig), pago 6718. 

Normes 
subsidiaries 

de Formentera 
OS núm. 77 (l8 d'abril), pago 6537. 
de les IIIes Balears 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7056. 

urbanÍstiques 
OS núm. 92 (l4 de juny), pago 7056. 

- 0-

Obres a I'EDAR de Formentera 
OS núm. 104 (27 de novembre), pago 7574. 

Oferta turística no legalitzada 
DS núm. 82 (3 de maig), pago 6727 . 

Oficina d'informació juvenil a Formentera 
OS núm. 90 (7 dejuny), pago 7013. 

Ordenació 
sanitaria 
OS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7348. 
del territori (vegeu Delictes contra el medi ambient i 
1'-) 

- p-

Pacte Internacional de drets civils i polítics sobre I'abolició 
de la pena de mort 

OS núm. 106 (28 de novembre), pago 7635. 

Pagesos de Menorca 
DS núm. 91 (13 de juny), pago 7020 i 7022-7024. 
DS núm. 92 (14 de juny), pago 7051. 

Pare Nacional i Reserva Integral de Cabrera 
OS núm. 108 (29 de novembre), pago 7687. 

Parets enderrocades a la carretera Palma-Alcúdia 
DS núm. 101 (8 denovembre), pago 7402. 

Parlament (vegeu Acords del-) 

Patrimoni 
de la comunitat 
OS núm. 80 (26 d'abril), pago 6647. 
DS núm. 84 (16 de maig), pago 6787. 
OS núm. 96 (10 i 17 d ' octubre), pago 722l. 
documental 
DS núm. 102 (14 de novembre), pago 7458. 
DS núm. 104 (27 de novembre), pago 7577. 
historie 
OS núm. 91 (13 dejuny), pago 7033. 

Pena de mort (v~geu Pacte Internacional de drets civils i 
polítics sobre I'abolició de la - ) 

Persones amb disminució psíquica (vegeu Fundació tutelar 
per a - ) 

Pesca (vegeu també Política pesquera) 
d'arrossegament (vegeu Embarcacions amb-) 

Pla 
director de carreteres 
OS núm. 92 (14 dejuny), pago 7058, 7082 i 7086 . 
de milIora d'infraestructures a zones turístiques 
DS núm. 91 (13 de juny), pago 7025 . 
quadriennal 

d'acció social 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6785 . 
de serveis socials i assistencia social 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6785. 

Pla¡;a d'arxiver a l' Arxiu del Regne de Mallorca 
OS núm. 104 (27 de novembre), pago 7575. 

Plans 
de residus solids 
OS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7266. 

urbans 
DS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7266. 

Planta de residus urbans de Formentera 
OS núm. 100 (7 de novembre), pago 7365 . 

Platges (vegeu Xeringues a les-) 
de S' Amarador i de Sa Font de n' Alis 
DS núm. 106 (28 de novembre), pago 7641. 

.. 

Playas de FornelIs (vegeu Centre d'interes turístic nacional 
de-) 

Pluges (vegeu Ajudes per les-) 

Policia sanitaria mortuoria 
OS núm. 107 (28 de novembre), pago 7651. 
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Política 
científica 
OS núm. 87 (30 de maig), pago 6893 . 
OS núm. 90 (7 dejuny), pago 6997. 
pesquera 
OS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7336. 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7417. 
turística 
OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7165. 
OS núm. 97 (17 i 18 d ' octubre), pago 7252. 

Ports esportius 
OS núm. 96 (lO i 17 d'octubre), pago 7204. 
OS núm. 98 (23 d'octubre), pago 7296. 

Pressuposts 
de la comunitat autónoma 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7449. 
generals per al 1991 
OS núm. 105 (27 de novembre), pago 7596. 
OS núm. 109 (18, 19 i 20 de descmbre), pago 7708. 

Prevenció de la sida (vegeu Programa de-) 

Producció lIetera (vegeu Quotes de-) 

Programa 
Lingua (vegeu Catala al-) 
de prevenció de la sida 
OS núm. 97 (17 i 18 d'octubre), pago 7278. 

Professorat no universitari 
OS núm. 92 (14 dejuny), pago 7054. 

Programa integral d'atenció a la tercera edat 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6775 . 

Projecte 
de directrius d'ordenació territorial 
OS núm. 82 (3 de maig), pago 6716 . 
de \lei 

de defensa del turista 
OS núm. 85 (17 de maig), pago 6824. 
OS núm. 96 (lO i 17 d'octubre), pago 7192. 
sobre eliminació de barreres físiques als espais 
públics 
OS núm. 100/7 de novembre), pago 7367. 

Projectes finan«;ats amb fons comunitaris 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6541. 

Proposició de LO de modificació del Codi Penal 
OS núm. 102 (14 de novembre), pago 7468. 

Publicació i remissió del BOCAIB 
OS núm. 79 (25 d'abril), pago 6620. 

Puigpunyent (vegeu Cables d'alta tensió entre -
Estellencs) 

- Q-

Quotes de producció Hetera 
OS núm. 92 (14 de juny), pago 7048. 

Races 
autóctones 

- R-

OS núm. 106 (28 de novembre), pago 7629. 
lIeteres (vegeu Subvencions de semen de-) 

Recinte firal 
OS núm. 81 (2 de maig), pago 6674. 

Registre d'investigadors d'arqueologia 
OS núm. 88 (31 de maig), pago 6924 . 

Renda mínima d'inserció 
OS núm . 86 (24 de maig), pago 6853 . 

Rendiment lIeter (vegeu Control del-) 

Residencia de majors a S' Alqueria Blanca 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6990. 

Residencies gerii'ttriques 
OS núm. 79 (25 d'abril), pago 6625 . 

Residus urbans (vegeu Planta de-) 

Resolucions del Parlament 
OS núm. 100 (7 de novembre), pago 7370. 

Revisió cadastral 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7408. 

Revista Solc iOnes 
OS núm. 78 (19 d'abril), pago 6569 . 

Rosselló i Lliteres, Joan (vegeu Fons deIs arxius eclesiastics 
de-) 

Rotonda a Es Castell 
OS núm. 83 (9 de maig), pago 6748. 

- S-

Salines d'Eivissa i Formentera, Ses (vegeu Area natural 
d'especial interes de-) 

Sanitat local 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6865. 
OS núm. 88 (31 de maig), pago 6926 . 

Sant Antoni de Portmany (vegeu Denominació oficial de-) 

--
• 
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Santuari talaiotic Es Fornets de Calvia 

oS núm. 78 (19 d'abril), pago 6573. 

Sector turístic 
OS núm. 89 (6 de juny), pago 6958. 

Semen de races Ileteres (vegeu Subvencions de-) 

Senat (vegeu Catala al-) 
cambra de representació territorial 
OS núm. 84 (16 de maig), pago 6796. 

Senyalitzacions verticals a carreteres d'Eivissa 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6996. 

Servei de Salut de les lIIes Balears 
OS núm. 99 (24 d'octubre), pago 7348. 

Serveis (vegeu Descentralització de-) 
socials (vegeu Centres de - i Pla quadriennal de-) 

Siac (vegeu Fu lIet -) 

Sida (vegeu Programa de prevenció de la - ) 

Societat Rural Menorquina (vegeu també Figura 
contractual-) 

OS núm:-92 (14 dejuny), pago 7048 i 7053. 

Sofemasa 
OS núm. 90 (7 de juny), pago 6994. 

So/es i Ol/es (vegeu Revista-) 

Son 
Bou (vegeu Basílica paleocristiana de-) 
Danús (vegeu Talaiot de-) 
Parc (vegeu Centres d' interes turístic nacional de Tirant 
i -) 

Subvencions de semen de races Ileteres 
OS núm. 92 (14 dejuny), pago 7053. 

Suspensió de planejament (vegeu Mesures cautelars de-) 

-T-
'. 

Tala d'arbrcs 
OS núm. 89 (6 de juny), pago 6957. 

Talaiot de Son Danús 
DS núm. 80 (26 d'abril), pago 6645. 

Tercer carril a la c-no de Maó a Ciutadella 
OS núm. 91 (13 dejuny), pago 7025. 

Tercera edat (vegeu també Programa integral d'atenció a la 
-) 

DS nÚm. 79 (25 d'abril), pago 6625. 

--

Territorialització d'inversions 
OS núm. 77 (18 d'abril), pago 6542. 
OS núm. 81 (2 de maig), pago 6675. 

Tesis doctorals (vegeu Ajudes per a-) 

Tirant (vegeu Centres d'interes turístic nacional de- i Son 
Parc) 

Tirant lo Blane (vegeu Cinque centenari de la primera 
edició de-) 

Títol de tecnic auxiliar 
OS núm. 88 (31 de maig), pago 693 L 

Torrentades 
OS núm. 107 ('28 de novembre), pago 7648. 

Tortuga earetta caretta 
OS núm. 86 (24 de maig), pago 6857. 

Toxicomanies 
OS núm. 75 (8 de marc,:), pago 6480 i 6499. 

Transmissions patrimonials (vegeu Tmpost sobre-) 

Tributació deis jocs de sort, envit o atzar 
OS núm. 101 (8 de novembre), pago 7438. 
OS núm. l08 (29 de novembre), pago 7696. 

Turisme (vegeu també Estudis superiors de -, 
Infraestructures turístiques, Política turística i Sector 
turístic) 

Turista (vegeu Projecte de lIei de defensa del-) 

- U -

Unac 
OS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7180. 

Urbanisme (vegeu també L1ei 9/90, d'atribució de 
competencies als consells insulars en materia d'-) 

OS núm. 82 (3 de maig), pago 6740. 
OS núm. 93 (20 de juny), pago 7092. 

- V-

Vaca boja (vegeu Malaltia de la -) 

Vaixells pesquers (vegeu Vigih'¡ncia dels-) 

Vandellós (vegeu CentralnucJear de-) 

Vedats de ca~a (vegeu Captures als -
industrial dels-) 

Explotació 

Via de cintura (vcgeu Enderrocament del túnel de la -) 



190 DIAR! DE SESS.lON DEL PLE / [ndex any 1990/ Fascicle 3 

Vials nous a Na Foradada 
DS núm. 80 (26 d'abril), pago 6646. 

Vigilancia deis vaixells pesquers 
DSnúm. 96 (10 i 17 d'octubre), pago 7199. 

- X-

Xeringues a les platges 
DS núm. 95 (4 d'octubre), pago 7176. 

-z-

Zona est de Mallorca 
DS núm. 77 (18 d'abril), pago 6539. 

Zones turístiques (vegeu també Pla de ruillora 
d'infraestructures a-) 

. , 

--


