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Liquidació del pressupost del Parlament de les IIles Balears 197 

DecIaracions institucionals 197 

Resolucions de la Mesa del Parlament 197 

INTERVINENTS 

Diputats 

Membres del Govern 

TEMÁTIC 

INICIA TIVES 

PROJECTES DE LLEI 

RGE núm. 2704/90, de pluges extraordinaries d'octubre del 
1990. 
DS núm. 114 (13 de febrer), pago 8079-8080. 

RGE núm. 280/91, de crCdit extraordinari per atendre la 
despesa de les eleccions al Pa rlament de les lIIes Balears. 
DS núm. 119 (13 de mar~), pago 8236. 

RGE núm. 346/91, de modificació de l'articIe 34 de la Llei 
11/90 de 17 d'octubre, de patrimoni de la comunitat 
autonoma de les IIIes Balears. 
DS núm. 120 (20 de mar~), pago 8248-8249. 

PROPOSICIONS DE LLEI 

RGE núm. 1173/88, relativa a iniciativa legislativa popular. 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8173-818l. 
DS núm . 119 (13 de marv), pago 8236. 

RGE núm. 926/90, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les lIIes Balears. 
DS núm. 110 (29 de gener), pago 7892-7933. 

RGE núm. 1855/90, de conservació deIs espais naturals i 
d'interes paisatgístic de les lIIes Balears. 
DS núm. 111 (30 de gener), pago 7936-8020. 

RGE núm. 2818/90, relativa a mesura transitoria en 
materia d'arrendaments rústics. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pilg. 8042-8049. 
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RGE núm. 2820/90, relativa a protecció deIs arbres 
singulars. 
OS núm. 113 (7 de febrer), pago 8055-8057; i DS núm. 120 (20 
de marc), pago 8249. 

RGE núm. 2845/90, relativa a renda mínima garantida 
d'integració social. 
DS núm. 114 (13 de febrer), pago 8080-8084. 

RGE núm. 353/91 relati a a modificació de I'article 21.1 de 
la disposició transitoria primera de la Llei 1/1987, de 18 de 
febrer, de la .ind icatura de Comptes de la comunitat 
autonoma de les files Bal a r . 
OS núm. 120 (20 de marv), pago 8245. 

RGE núm. 379/91, relativa a reforma de determinats 
articIes del Reglament del Parlament de les IlIes Balears. 
DS núm. 120 (20 de mar~), pago 8245-8248. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

RGE núm. 3457/90, al Projecte de I1ei RGE núm. 2704/90, 
de pluges extraordinaries d'octubre de l'any 1990. 
OS núm. 110 (29 de gener), pago 7884-7892. 

PROPOSTES DE RESOLVCIÓ 

RGE núm. 219/91, 223/09, 229/09 i 231/09, als Criteris 
gencrals per a l'e1aboració del Pla Territorial parcial del 
Pla de Mallorca. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8118-8138. 
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INTERPEL· LACIONS 

RGE núm. 2799/90, relativa a protecció, selecció i 
investigació de l'agricultura ecológica a les IlIes Balears. 
DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8057-8063. 

RGE núm. 116/91, relativa a Iínies d'actuació en materia 
económica i social arran de l'actual conjuntura beHica. 
DS núm. 116 (20 de febrer), pago 8112-8118. 

RGE núm. 159/91, relativa als conservatoris de música de 
les IIles Balears. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8156-8163. 

MOCIONS 

RGE núm. 3466/90, relativa a protecció, selecció 
investigació de races autóctones de les IlIes Balears. 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8030-8033. 

RCE núm. 221/91, relativa a protecció, selecció i 
investigació de l'agricultura ecológica a les lIIes Balears. 
DS núm. 114 (13 de febrer), pago 8076-8079. 

RGE núm. 281/91, relativa a línies d'actuació en materia 
económica i social arran de l'actual conjuntura bel·\ica. 
DS núm. 118 (6 de mary), pal?r 82GI-82\O. 

PREGUNTES 

RCE núm. 267l/90, relativa al tancamentdels apartaments 
Vista-Bella a Punta Prima, Sant Fenan (Formentera). 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8026-8027. 

RGE núm. 2750/90, relativa a la reforma i millora deis 
hotels Reina Constanza, Nixe Palace, Vikingo i 
Montblanch. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8027-8028. 

RGE núm. 2752/90, relativa a acció judicial per presumptes 
responsabilitats penals que se segueixen a les empreses 
Ibavin, SA, Tossals, SA, Mebilot, SA i d'altres . 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8028. 

RGE núm. 2753/90, relativa a reclamacions presentades 
per c1ients a I'hotel Reina Constanza. 
OS núm. 112 (6 de febrcr), pago 8028-8029. 

RGE núm. 2755/90, relativa a expedient de reconversió de 
I'hotel Reina Constanza en ús apartamental. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8029-8030. 

RGE núm. 104/91, relativa a suport del Govero de la 
comunitat autónoma de les IIles Balears a l'associació 
Arrels. 
OS núm. 113 (7 de febrer), pago 8052-8053. 

RGE núm. 105/91, relativa a conveni entre la associació 
Arrels i el Govern per tal d'atendre a persones portadores 
de la sida. 
OS núm. lB (7 de febrer), pago 8054-8055. 

RGE núm. 128/91, relativa al Centre de Salut d' Alaior. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8025-8026. 

RGE núm. 130/91, relativa a legalització d'apartaments 
turístics que manquen de \licencia urbanística o presenten 
irregularitats a l'expedient modificat d'obres. 
OS núm. 113 (7 de febrer), pago 8053-8054. 

RGE núm. 133/91, relativa a declaracions del conseller de 
Sanitat sobre problemes de trasllat de malalts dins l'illa de 
Menorca o fora. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8024-8025. 
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RGE núm. 161/91, relativa a quantitat global transferida al 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en concepte de 
cultura i esports durant I'any 1990. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8153. 

RGE núm. 197/91, relativa a posada en funcionament per 
part del Govern de les juntes insulars d'explotació. 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8088-8089. 

RGE núm. 200/91, relativa a actuació de la Conselleria 
d' Agricultura sobre protecció de la producció de vi a 
Mallorca. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8105-8107. 

RGE núm. 201191, relativa a marca de qualitat o 
denominació d'origen per al productors de vi. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8108-8 \09. 

RGE núm. 21l/91, relativa a control del Govern a les obres 
que es realitzen a municipis turístics en el Pla extraordinari 
d'inversions i millo res d'infraestructures de les zones 
turístiques. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8 J 09-8110. 

RGE núm. 226/91, relativa a programes operatius sobre la 
protecció del medi ambient presentats pel Govern de la 
comunitat autónoma de les IlIes Balears. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8107 -8108. 

RGE núm. 258/91, relativa a consignacions económiques 
previstes per a les prestacions socials basiques del Con~eni 
entre la comunitat autónoma de les IlIes Balears 1 el 
Ministeri d'Assumptes Socials per al 1990. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8154-8155. 

RGE núm. 259/91, relativa a campanya explicativa del 
Projecte de lJei de reforma de l'Estatut d' Autonomia de les 
lIIes Balears. 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8150-8151. 
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RGE núm. 266/91, relativa a publicació per part de la 
Conselleria Adjunta a la Presidencia de la Guía práctica de 
la auto protección en !lengua que no és propia de les lIIes 
Balears. 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8155. 

RGE núm. 271/91, relativa a projectes de millora de les 
nostres indústries per acollir-se a les aj udes del programa 
BritelEuram els anys 89 i 90. 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8153-8154. 

RGE núm. 273/91, relativa a transport d'armament 
nuclear per part de vaixells americans que visiten la Badia 
de Palma. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8151-8152. 

RGE núm. 274/91, relativa a retard deis vols regulars degut 
a la intensificació del transit internacional de caracter no 
civil. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8155-8156. 

RGE núm. 275/91, relativa al fet que els B-52 lIandn les 
bombes que eventualment han restat després de les 
carnisseries deIs territoris d'lraq i Kuwait a indrets de la 
Mediterrania occidental proxims a les lIIes Balears. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8152-8153. 

RGE núm. 282/91, relativa a 22 places de I'administració 
autonomica que figuraven a les plantilles pressupostaries de 
la Llei de pressuposts del 1990. 
DS núm. 118 (6 de mar9), pago 8184-8185. 

RGE núm. 283/91, relativa a plantilles pressupostaries 
aprovades. 
DS núm. 118 (6 de mar9), pago 8185. 

RGE núm. 308/91, relativa a la revista Vida Municipal. 
DS núm. 119 (13 de mare,:), pago 8217. 

RGE núm. 309/91, relativa a eliminació de residus 
industrials. 
DS núm. 119 (13 de mar9), pago 8219-8220. 

RGE núm. 316/91, relativa a I'avan~ de Directrius 
d'Ordenació Territorial. 
DS núm. 119 (13 de mar9), pago 8217-8218. 

RGE núm. 317/91, relativa a actuacions de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en relació amb 
possibles edificis constru"its amb bigues de ciment aluminós 
a I'ambit de les IlIes Balears. 
DS núm. 119 (13 de mar9), pago 8220-8221. 

~GE núm. 322/91, relativa a inscripció en el Registre de 
lIucli Zoologic per part de particulars d'animals de 
listintes especies. 
>S núm. 119 (13 de mar9), pago 8218-8219. 

RGE núm. 323/91, relativa a interven ció de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per tal de 
corregir els impactes ocasionats per les obres del túnel de 
Sóller. 
DS núm. 119 (13 de mar,,), pago 8223. 

RGE núm. 324/91, relativa a coneixement de la Conselleria 
de Sanitat deis accidents o incidents provocats per I'ús 
d'herbicides i pesticides a I'ambit de les IIIes Balears. 
DS núm. 119 (13 de mar9), pago 8224-8225. 

RGE núm. 327/91, relativa a presentació per part del 
Govern al Parlament del L1ibre Blanc d'lndústria. 
DS núm. 119 (13 de mar9), pago 8222. 

RGE núm. 328/9i, relativa a projectes en materia de 
tecnologia energetica presentats pel Goverll a la Comunitat 
Europea per acollir-se a les ajudes del programa 
THERMIE per al 1991. 
OS núm. 119 (13 de mar,,), pago 8223-8224. 

RGE núm. 331/91, relativa a gestions de la Conselleria de 
Cultura per potenciar I'exhibició de pel·lícules realitzades, 
doblades o subtitulades en catala, d'acord amb I'article 
31.1 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. 
OS núm. 120 (20 de mar9), pago 8243-8244. 

RGE núm. 332/91, relativa a mecanismes de control i 
inspecció de la Conselleria Adj unta a Presidencia per tal de 
garantir el compliment de les normes marc d'organització 
i funcionament de les policies locals a diferents municipis de 
les IIIes Balears. 
OS núm. 120 (20 de mar9), pago 8241-8242. 

RGE núm. 345/91, relativa a demandes de treballadors de 
I'Hospital de Caubet pel que fa a aspectes concrets de 
funció pública. 
DS núm. 120 (20 de mar,,), pago 8242-8243. 

RGE núm. 349/91, relativa a visió del Tresor Almohade 
comprat pel Govern de les lIIes Balears. 
OS núm. 120 (20 de mar9), pago 8243. 

RGE núm. 356/91, relativa a suport del Govern durant el 
1991 a la Federació de televisions local s de les lIIes Balears. 
OS núm. 120 (20 de mar9), pago 8244-8245. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

R núm. 2660/90 rela li a a ncce sita l d a a lij a ion ' 
d'impactc ambi , nlal per acluacions d ' exl racció d ' arenc 
del fon marin i per regencració arl"ificial de plalges. 
OS núm . 11 2 (6 de febrer), pago 8033-80~ 7 . 

RGE núm. 2692/90, relativa a íreballadors estrangers a les 
lIIes Balears. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8037-8042. 
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RGE núm.2760/90, relativa a constr"ucci6 d'habitatges en 
regim de Iloguer, u derruit o dret de superficie. 
OS núm. 113 (7 de febrer), pago 8063-8069. 

RGE núm. 2802/90, relativa a enderrocaments de parets de 
la carretera Palma-Alcúdia. 
OS núm. 119 (13 de mary), pago 8230. 

RGE núm. 3465/90, relativa a dotació prcssopostaria a le 
lIIes de Menorca Eivissa i Formentera per a I'adquisició de 
patrimoni de caracter rústic i de valor oatural paisatgístic. 
DS numo J J 3 (7 de rebrcr), pago 8069-8072. 

RGE núm. 3490/90, relativa a I'ensenyament de la I1engua 
catalana als centres d'EGB a les lIIes Balears. 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8089-8094. 

RGE núm. 40/91, relativa a la jubilació anticipada deis 
agricultors. 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8094-8098. 

RGE núm. 110/91, relativa al conflicte beHic a la zona del 
Golf Pérsico 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8163-8169. 

RGE núm. 137/91, relativa a centre especial de trebaIl. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8169-8173. 

RGE núm. 158/91, relativa a reglamentació de les ajudes a 
I'esport. 
OS núm. 118 (6 de mary), pago 8185-8192. 

RGE núm. 160/91, relativa a mesures de protecció als 
jaciments prehistOrics de Cales Coves. 
OS núm. 118 (6 de mar«), pago 8192-8197. 

RGE núm. 196/91, relativa a Pla de medi ambiento 
OS núm. 118 (6 de marü pago 8198-8201 . 

RGE núm. 218/91, relativa a elaboració per part del 
Govern d'un pla quadriennal d'inversions als distints 
municipis de les IIIes Balears. 
OS núm. 119 (13 de mary), pago 8230-8231 . 

RGE núm. 227/91, relativa a rehabilitació deIs nuclis rurals 
de les JIIes Balears. 
OS núm. 119 (13 de man;:), pago 8231-8236. 

COMPLIMENT DE MOCIONS 

De la RGE núm. 1577/90, relativa a política científica. 
OS núm. 119 (13 de mary), pago 8225-8228. 

COMPLIMENT DE PROPOSICIONS NO DE 
LLEI 

De la RGE núm. 1384/89, relativa a prescntaci6 per part 
del Govern d'un projecte de tlei que reguli la integració 
deIs disminults quant a barrelres arqoitectoniques. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8110-8111. 

De la RGE núm. 1575/89, relativa al control de la 
leishmaniosi pels serveis de rnanescalia de la Conselleria de 

Sanitat. 
OS núm. 119 (13 de mary), pago 8228-8230. 

De la RGE núm. 728/90, relativa a creació d'una plal¡:a de 
veterinari a l'iIIa de Formentera. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8111. 

INFORMES 

De la Comissió de I'Estatut deis diputats sobre 
incompatibilitats del nou diputat. 
OS núm. 118 (6 de mary), pago 8184. 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
PARLAMENT 

Liquidació del Pressllpost del Parlament de les IIIes Balears 
de I'exercici de I'any 1990. 
DS núm. 120 (20 de mary), pago 8240-8241. 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

En relació amb la figura de Francesc de Borja Moll. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8104-8105. 

RESOLUCIONS DE LA MESA DEL 
PARLAMENT 

Relativa a la L1ei d'espais naturals i regim urbanístic de les 
arees d'especial protecció de les I1Ies Balears. 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8145-8150. 

". 
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INTERVINENTS 

DIPUTATS 

ADROVER 1 OBRADOR, COSME (Grup Parlamentari 
Popular) 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 40/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a la jubilació anticipada deIs agricultors, 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8096 i 8098. 

ALEÑAR I PUJADAS, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari CDS) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deis espais naturals i d'interes 
paisatgislic de les Illes Balears, OS núm. 111 (30 de gener), 
pág. 7937, 7940, 7942-7944, 7947, 7949, 7955, 7957-7958, 
7963-796 ,7976,7981,7985,7989,7991-7992,7995,8004-
8006 8016 i 8018-8019. 

RGE núm. 2845/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 
a renda mínima garantida d'integració social, OS núm. 114 (13 
de febrer), pago 8080-8081 i 8083-8084. 

ALFONSO 1 VILLANUEV A, JOSEP ALFONSO (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 926190, de is Grups Parlamentaris Popu lar, 

Nacionalista i d'Esquerres, OS, Uni6 Mallorquina i Mixl, de 
refonna de l' Estatut d' Aut nomia, OS núm. 110 29 de gener), 
pago 7899, 7906, 7914 7920 7925-7927 i 7930-7932. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3457/90, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projectc de lIei R rE núm. 2704/90, de pluges extraordimlries 
d'octubre de I' any 1990, OS núm. 110 (29 de gener), pago 
7884-7885, 7887-7888 i 7892. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 116/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a linies d'actuació en materia económica 
i social arran de l'actual conjuntura bel'lica, OS núm. 116 (20 
de febrer), pago 8116-8117. 

Mocions 
RGE núm. 281/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a línies d'actuació en materia económica 
i social aITan de 1 'actual conjuntura bel1ica, OS núm. 118 (6 de 
mary), pago 8207-8209. 

Proposicions no de llei 
RGE núm, 110/91, del Grup Parlamentan Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa al conflicte bel·lic a la zona del Golf 
Persic, os núm. 117 (27 de febrer), pago 8165-8166. 

CAPÓ 1 GALMÉS, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Popular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2820/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a protecció deis arbres singulars, OS núm. 
113 (7 de febrer), pago 8057. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3457/90, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lIei RGE núm. 2704/90, de pluges extraordinaries 
d'octubre de !'any 1990, OS núm. 110 (29 de gener), pago 
7891. 

Interpel' lacions 
RGE núm. 2799/90, del Grup ParIamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de I'agricultura 
ecológica a les IIles Balears, OS núm. 113 (7 de febrer), pago 
8061-8062. 

Mocions 
RGE núm. 221/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de l'agricultura 
ecológica a les IlIes Balears, OS nÚm. 114 (13 de febrer), pago 
8078 . 

CARRERAS 1 FONT, BENJAMÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions no de lIei \ 
RGE núm. 196/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla de medi ambient, OS núm. 118 (6 de marIY), pago 
8198 i 8200-820 l. 

COSTA 1 SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari 
Socia lista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deIs espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les llles Balears, OS núm. 111 (30 de gener), 
pago 7986-7987 i 7993 . 

Preguntes . 
RGE núm. 161/91, relativa a quantitat global transfenda al 

Conselllnsular d'Eivissa i Fonnentera, en concepte de cultura 
i esports durant l'any 1990, OS núm. 117 (27 de febrer), pago 
8153 . 
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FEBRER 1 GENER, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 160/91, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de protecció als jaciments prehistorics de 
Cales Coves, DS núm. 118 (6 de man,;), pago 8192-8194 i 
8197. 

GÓMEZ 1 ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2845/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa 

a renda mínima garantida d ' integració social, DS núm. 114 (13 
de febrer), pago 8082. 

Preguntes 
RGE núm. 128/91, rel ativa al Centre de Salut d' Alaior. DS 

núm . 112 (6 de febrer), pago 8025-8026 . 

Compliment de proposicions no de lIei 
Oe la RGEnúm, 1575/89, del Grup ParIamentari Socialista, 

relativa al control de la leishmaniosi pels serveis de manescalia 
de la Conselleria de Sanitat, OS núm. 119 (13 de man,:), pago 
8228. 

Oe la RGE núm. 137/91, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a centre especial de trebalt, OS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8169-8170 i 8172. 

CONZÁLEZ ORTEA, JOSÉ MARIA (Crup 
Parlamentari Popular) 

Proposicions de !lei 
RGE núm. 1173/88, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a iniciativa legislativa popular, OS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8173, 

RGE núm. 926/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 
Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina i Mixt, de 
reforma de l' Estatut d' Autonomia, OS núm. 110 (29 de gener), 
pago 7896-7897, 7903-7904, 7911-7912, 7914-7915, 7918, 
7920, 7924 i 7929-7930 . 

RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 
Socialista, Nacionalista i d ' Esquerres, COS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deis espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les IIles Balears, OS núm, 111 (30 de gener), 
pago 7940-7941, 7943, 7945-7947, 7951-7955, 7960-7961, '. 
7963,7965,7967-7969,7996-7999,8001-8002,8005-8006, 
8008 i 8011-8019. 

Pro postes de reso1ució 
RGE núm. 223/91, 229/91 , 219/91 i 231/01, deIs Grups 

Parlamentaris Mixt, Socialista, COS i Nacionalista i 
d'Esquerres, respectivament, als Criteris generals per a 
I'elaboració del Pla Territorial parcial del Pla de Mallorca, OS 
núm, 116 (20 de fcbrer), pag, 8119-812, 8123 , 8125-8128 i 
8132-8135, 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2660/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a necessitat d'avaluacions d'impacte 
ambiental per a actuacions d'extracció d'arenes deis fons 
marins i per a regeneració artificial de platges, DS núm. 112 (6 
de febrer), pago 8036-8037. 

RGE núm. 196/91, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla de medi ambient, OS núm. 118 (6 de man,:), pago 
8199-8200. 

Resolucíons de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais naturals i de regim urbanístic de 

les arees d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 117 
(27 de febrer), pago 8149-8150. 

CUlLLEM 1 RIPOLL, PAULA (Crup Parlamentari 
Nacionalista i d'Esquerres) 

Proposicions no de !leí 
RGE núm. 3465/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a dotació pressupostaria a les Illes de 
Menorca, Eivissa i Formentera per a I'adquisició de patrimoni 
de caracter TÚstic i de valor natural paisatgístic, OS núm, 1 13 
(7 de febrer), pago 8070, 8072 . 

RGE núm. 3490/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d' Esquerres, relativa a l' ensenyament de la llengua catalana als 
centres d ' EGB a les Illes Balears, OS núm. 115 (14 de febrer), 
pago 8089-8090 i 8093-8094, 

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Crup Parlamentari 
Popular) 

Proposicíons de I1ei 
RGE núm. 1173/88, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a iniciativa legislativa popular, OS núm, 117 (27 de 
febrer), pago 8174-8176 i 8179-81809 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 137/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a centre especial de treball, OS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8171. 

LÓPEZ [ CASAS NO V AS, JOAN FRANCESC (Crup 
Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1173/88, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a iniciativa legislativa popular, OS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8175-8177 i 8179-8180; OS núm, J J 9 (13 de 
mary), pago 8236 . 

RGE núm. 926/90, deis Grups Parlamentaris Popular, 
Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina i Mixt, de 
reforma de ¡'Estatut d' Autonomia, OS núm. 110 (29 de gener), 
pago 7894, 7898-7899,7901-7903,7905-7906,7911,7914, 
7916-7917,7921,7923-7925 , 7928-7929 i 7931-7932, 

RGE núm. 1855/90, deis Grups Parlamentaris Popular, 
Socialista, Nacionalista i d' Esquerres, COS, Unió Mallorquina 
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i Mixt, de conservació deis espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les Illes Balears, DS núm. 111 (30 de gener), 
pago 7971-7979 i 7981-7983. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 159/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa als conservatoris de música de les Illes Balears, DS 
núm. 117 (27 de febrer), pago 8160-8161. 

Preguntes 
RGE núm. 2750/90, relativa a la reforma i millora deis 

hotel s Reina Constanza, Nixe Palace, Vikingo i Montblanch, 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8027-8028. 

R E núm. 2752/90, relativa a acció judicial per presumptes 
responsabilitats penals que se segueixen a les empreses Ibavin, 

A, Tossals, A, Mebilot, SA i d'altres, DS núm. 112 (6 de 
febrer), pAgo 8028. 

RGE núm. 2753/90, relativa a reclarpacions presentades per 
clients a ('hotel Reina Constanza, DS núm. 112 (6 de febrer), 
pago 8028-8029. 

RGE núm. 2755/90, relativa a expedient de reconversió de 
I'hotel Reina Constanza en ús apartamental, DS núm. 112 (6 de 
febrer), pago 8029-8030. 

RGE núm. 197/91, relativa a posada en funcionament per 
part del Govern de les juntes insulars d'explotació, DS núm. 
115 (14 de febrer), pago 8088-8089. 

RGE núm. 258/91, relativa a consignacions economiques 
previstes per a les prestacions socials basiques del Conveni 
entre la CAIB i el Ministeri d' Assumptes Socials per al 1990, 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8154. 

RGE núm. 266/91, relativa a publicació per part de la 
Conselleria Adjunta a la Presidencia de la Guía práctica de la 
aUloprotección en llengua que no és propia de les Illes Balears, 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8155. 

RGE núm. 273/91, relativa a transport d'annament nuclear 
per part de vaixells americans que visiten la Badia de Palma, 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8151-8152. 

RGE núm. 274/91, relativa a retard deis vols regulars 
deguts a la intensificació del transit internacional de caracter no 
civil, DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8155-8156. 

RGE núm. 275/91, relativa al fet de que els B-52 llaneen 
les bombes que eventualment han restat després de les 
camisseries deIs territoris d'lraq i Kuwait a indrets de la 
Mediterrania occidental proxims a les Illes Balears, DS núm. 
117 (27 de febrer), pago 8152-8153. 

RGE núm. 331/91, relativa a gestions de la Conselleria de 
Cultura per potenciar l'exhibició de pel'lícules realitzades, 

" doblades o subtitulades en catala, d'acord amb l'article 31 .1 de 
la Llei 3/1986, de normalització lingüística, DS núm. 120 (20 
de mar¡;:), pago 8243-8244. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2692/90, del Grup Parlamcntari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a treballadors estrangers a les llles 
Balears, OS núm. 112 (6 de febrcr), pago 8038-8039 i 8041-
8042. 

RGE núm. 110/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa al conflictc bel' lic a la zona del Golf 
Persic, OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8163-8164 i 8168-
8169. 

RGE núm. 158/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a reglamentació de les ajudes a ¡'esport, DS núm. 118 
(6 de mar¡;:), pago 8189. 

RGE núm. 160/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de protecció als jaciments prehistorics de 
Cales Coves, DS núm. 118 (6 de mar¡;:), pago 8194-8195. 

RGE núm. 227/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació deis nuclis rural s de les IIles Balears, 
DS núm. 119 (13 de mar¡;:), pago 8234. 

MAGAÑA 1 ALAPONT, ENCARNACIÓ (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 26í'1/90, relativa al tancament deis apartaments 

Vista-Bella a Punta Prima, Sant Ferran (Formentera), DS núm. 
112 (6 de febrer), pago 8026-8027. 

RGE núm.130/91, relativa a legalització d'apartaments 
turístics que manquen de Ilicencia urbanística o presenten 
irregularitats a l'expedient modificat d'obres, DS núm. 113 (7 
de febrer), pago 8054. 

Compliment de proposicions no de lIei 
Oe la RGE núm. 728/90, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a creació d'una playa de veterinari a I'illa de 
Fonnentera, OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8111. 

MARÍ 1 CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular) 

Proposicions de \lei 
RGE núm. 1855/90, deIs Grups ParIamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deIs espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les Illes Balears, DS núm. 11 1 (30 de gener), 
pago 7983-7994,7999-8000 i 8003-8004. 

MARTÍN PEREGRÍN, JOSEP LLUÍS (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Proposiciolls no de \lei 
RGE núm. 2692/90, del Grup ParIamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a treballadors estrangers a les Illes 
Balears, DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8039-8040 i 8042. 

MA VOL 1 SERRA, JOAN (Crup Parlamentari 
Nacionalista d'Esquerres) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deis espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les IIles Balears, OS núm. 111 (30 de gener), 
pago 7937-7939, 7941-7947, 7950-7951, 7953, 7958, 7961-
7965, 7967-7969, 7976-7977, 7984-7990, 7992-7996, 7998, 
8000-8014 i 8016-8019. 

" 



- ". 

I 

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1991 201 

RGE núm. 2820/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a protecció deIs arbres singulars, DS núm. 
120 (20 de marc), pago 8249. 

Mocions 
RGE núm. 221/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de l'agricultura 
ecológica a les IlIes Balears, DS núm. 114 (13 de febrer), pago 
8077-8078. 

Preguntes 
RGE núm. 316/91, relativa a I'avanr;: de Oirectrius 

d'Ordenació Territorial, DS núm. 119 (13 de marr;:), pago 8217-
8218. 

RGE núm. 317/91, relativa a actuacions de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en relació a 
possibles edificis constrults amb bigues de ciment aluminós a 
l'ambit de les Illes Balears, OS núm. 119 (13 de marr;:), pago 
8220. 

RGE núm. 323/91, relativa a intervenció de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per tal de corregir 
els impactes ocasionats per les obres del túnel de Sóller, OS 
núm. 119 (13 de man;:), pago 8223. 

RGE núm. 324/91, relativa a coneixement de la Conselleria 
de Sanitat deis accidents o incidents provocats per I'ús 
d'herbicides i pesticides a l'ambit de les llIes Balears, OS núm. 
119 (13 de marc,:), pago 8224-8225. 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 196/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla de medi ambient, OS núm. 1 18 (6 de marr;:), pago 
8199. 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais naturals i de regim urbanístic de 

les arees d'especial protecció de les llles Balears, OS núm, 117 
(27 de febrer), pago 8147-8148. 

MESQUIDA 1 GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
Popular) 

Mocions 
RGE núm. 3466/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de races autoctones 
de les IlJes Balears, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8033. 

MOLL 1 MARQUES, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions no de !lei 
RGE núm. 3490/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a l'ensenyament de la llengua catalana als 
centres d'EGB a les IIles Balears, OS núm. I 15 (14 de febrer), 
pag.8091-8093. 

MORAGUES 1 GOMILA, ALBERT (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de I1ei 
RGE núm. 2818/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a mesura transitoria en materia 
d'arrendaments rústics, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8046-
8047 . 

Preguntes 
RGE núm. 308/91, relativa a la revista Vida Municipal, OS 

núm. 1 19 (13 de man;), pago 8217. 
RGE núm. 309/91, relativa a eliminació de residus 

industrials, OS núm. 119 (13 de marc,:), pago 8219-8220. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3465/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

l 

d'Esquerres, relativa a dotació pressupostaria a les Illes de 
Menorca, Eivissa i Formentera per a l'adquisició de patrimoni 
de caracter rústic i de valor natural paisatgístic, OS núm. 113 
(7 de febrer), pago 8071. 

ORFILA PONS, RAMON (Grup Parlamentari 
Nacionalista i d'Esquerres) 

Proposicions de !lei 
RGE n~m. 2818/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esqúerres, relativa a mesura transitória en materia 
d'arrendaments rústics, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8042-
8045 i 8048-8049. 

RGE núm. 2820i90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d' Esquerres, relativa a protecció deis arbres singulars, OS núm. 
113 (7 de febrer), pago 8055-8057. 

InterpeHacions 
RGE núm. 2799/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de l'agricultura 
ecológica a les Illes Balears, OS núm. 113 (7 de febrer), pago 
8060-8061. 

Mocions 
RGE núm. 3466/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de races autóctones 
de les Illes Balears, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8032-
8033. 

Preguntes 
RGE núm. 133/91, relativa a declaracions del conseller de 

Sanitat sobre problemes de trasllat de malalts dins hila de 
Menorca o fora, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8024-8025. 

RGE núm. 322/91, relativa a inscripció en el Registre de 
Nucli Zoologic per part de particulars d'animals de distintes 
especies, OS núm. 119 (13 de marc,:), pago 8218. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 40/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a lajubilació anticipada deIs agricultors, 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8094-8097. 
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PASCUAL 1 AMORÓS, MIQUEL (Grup Parlamentarí 
UM) 

Proposícíons de \lei 
RGE núm. 926/90, deis Grups Parlamentaris Popular, 

Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina i Mixt, de 
reforma de l'Estatut d' Autonomia, DS núm. 110 (29 de gener), 
pago 7893, 7897-7898, 7901-7902, 7909-7910, 7915-7916, 
7919-7920,7922 i 7927-7928. 

RGE núm. 1855/90, dels Grups ParIamentaris Popular, 
Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deis espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les Illes Balears, DS núm. 111 (30 de gener), 
pago 8015-8016. 

PÉREZ I RAMOS, MANUEL (Grup Parlamentari UM) 

Jurament o promesa del carrec, OS núm 114 (13 de febrer), 
pag.8076 . 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais naturals i de regim urbanístic de 

les arees d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 117 
(27 de febrer), pago 8150. 

PONS 1 PON S, DAMIÁ (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIeí 
RGE núm. 1173/88, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a iniciativa legislativa popular, OS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8173-8174, 8176 i 8178-8180. 

R ' núm . 926/90, deis Grup Parlamentaris Popular, 
Naciona lista id ' squen-es CO , Unió Mallorquina i Mixt, de 
rc[onna de l' ·Slatul d ' Aut !lomia, DS !llUll. 110 (29 de gener), 
pago 7895-7896, 7899-790 1 i 7904-7905. 

RGE núm. 379/91, deis Grups Parlamentaris Popular, 
ocial ista, ~OS i Unió Mallorquina, relativa a reforma de 

detemlinals articLe tI I Reglament del Parlamenl de les 1I1es 
aLears, OS núm. 120 (20 de mary), pago 8246-8248. 

J nterpel'lacions 
RGE núm. 159/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa als conservatoris de música de les I1Ies Balears, DS 
núm. 117 (27 de febrer), pago 8156-8158 i 8161-8162. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 227/91, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a rehabilitació deIs nuc1is rurals de les Illes Balears, 
OS núm. 119 (13 de marc.:), pago 8231-8235. 

QUETCLAS 1 ROSAN ES, FRANCESC (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1173/88, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a iniciativa legislativa popular, DS núm. 117 (27 de 
fcbrer), pago 8177-8178 . 

ROE núm. 926/90 dels Orups Parlameularis Popular. 
Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina i Mixl, de 
reforma de I'Estatul d'Autonom.ia, DS núm. 110 (29 de gener), 
pago 7894-7895, 7902, 7910 7916, 7918-7920,7923 i 7928. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3457/90, del Grup Parlamentar; Social ista, al 

Projecte de Hei RGE núm. 2704/90, de pluges extraord inaries 
d'octubre de l'any 1990, DS núm. 110 (29 de gcner), pago 
7889-7890. 

Propostes de resolució 
R 'E llÚm. 2 19/91 i 23 1/9 1, deIs Gl1IpS Parlal11enlaris CD 

i Nacionalisw i d' squerres, respectivament., a ls riteris 
generals pera I'claboració del PLa TerritOria l par ial del 1'la de 

l 

Mallorca, DS núm. 1 16 (20 de febrer), pago 81 20-81 2 1 i 81 25. 

Jnterpe¡'¡acions 
RGE núm. 116/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a línies d'actuació en materia económica 
i social arran de I'actual conjuntura beI-lica, OS núm. 116 (20 
de febrer), pago 8115-8116. 

Mocions 
R núm . 281/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' E qllcrres. relat'¡va a línies d'actuació en materia económica 
i soc ia l arran de I' actual conjuntura beI-lica, DS núm. 118 (6 de 
mar.;), pago 8206-8207 . 

Proposicions no de Hei 
RGE núm. 2660/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a necessitat d 'avaluacions d'impacte 
ambiental per a actuacions d'extlacció d'arenes deIs fons 
marins i per a regeneració artificial de platges, OS núm. 112 (6 
de febrer), pago 8034-8035. 

RG ~ núm . 3465/90, del Grup Parlamentari aci nalista i 
d ' Esqllen-es, relativa a dotació prcssup staria a les IIles de 
Menorca , Eivissa i Fomlenlera per a I' adquisició de patrimoni 
de carclctcr rusti i de valor natural paisatgíslic, DS núm. 113 
(7 de febrer), pago 8070 . 

RGE núm. 196/91, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla de medi ambient, OS núm. 118 (6 de marc.:), pago 
8199. 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais naturals i de reginl urbanístic de 

les arees d'especial protecció de les IIles Balears, OS núm. 117 
(27 de febrer), pago 8146-8147. 

RIBAS DE REYNA, JOAQUÍN (Grup Parlamentari 
Popular) 

Proposicions no de /lei 
RGE núm. 2692/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a treballadors estrangers a les Illes 
Balears, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8040-8041. 

·1 
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RICCI I FEBRER, CARLES (Grup Parlamentari Mixt) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deIs espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les IlIes Balears, DS núm. 111 (30 de gener), 
pago 7937-7937, 7939-7940, 7942, 7947, 7964, 7970-7973, 
7977-7981,7984,7989, 7996 i 80[9. 

RGE núm . 2845/90, del Grup Parlamentari CDS, relativa 
a renda mínima garantida d'integració social, DS núm. [ [4 (13 
de febrer), pago 808 [. 

RGE núm. 379/9 [, deis Grups Parlamentaris Popular, 
Socialista, CDS i Unió Mallorquina, relativa a reforma de 
determinats articJes del Reglament del Parlament de les Illes 
Balears, DS núm. 120 (20 de man;:), pago 8245-8246. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 223/91, del Grup Parlamentari Mixt, als Criteris 

generals per a ['elaboració del Pla Territorial parcial del Pla de 
Mallorca, OS núm. 116 (20 de febrer) , pago 8118 i 8120. 

Proposicions no de llci 
RGE núm. 3465/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a dotació pressupostaria a les Illes de 
Menorca, Eivissa i Formentera per a l'adquisició de patrimoni 
de caracter rústic i de valor natural paisatgístic, OS núm. 113 
(7 de febrer), pago 8070. 

RGE núm. 3490/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i. 
d'Esquerres, relativa a l'ensenyament de la llengua catalana als 
centres d'EGB a les Iltes Balears, OS núm. l15 (14 de febrer), 
pag.8090. 

RGE núm. 40/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a la jubilació anticipada deIs agricultors, 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8096-8097. 

RGE núm. 160/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de protecció als jaciments prehistorics de 
Cales Coves, OS núm . 118 (6 de mar~), pago 8195-8196. 

RGE núm. 227/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació deIs nucJis rurals de les IlIes Balears, 
OS núm. 119 (13 de mar~), pago 8233 i 8235. 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a [a Llei d'espais naturals i de n!gim urbanÍstic de 

les arees d'especial protecció de [es Illes Balears, OS núm. 117 
(27 de febrer), pago 8145 i 8150. 

RIERA 1 BENNNÁSAR, ANDREU (Crup Parlarncntari 
Popular) 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 158/91, del Grup parlamcntari Socialista, 

relativa a reglamcntació de les aj ud es al' esport, OS núm. 1 [ 8 
(6 de mar~), pago 8189-8190. 

RIERA I MADURELL, TERESA (Crup Parlamentari 
Socialista) 

Compliment de mocions 
De laRGE núm. 1577/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política científica, OS núm. 119 (13 de mar~), pago 
8225-8227. 

RUS IJAUME, LLOREN<;: (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2820/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a protecció deIs arbres singulars, DS núm. 
113 (7 de febrer), pago 8057. 

Proposicions no'de \lei 
RGE núm.40/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a la jubilació anticipada deIs agricultors, 
OS núm. 115 (14 de febrer), pago 8096-8098. 

SALGADO [ COMfLA, ANTONl ALFONS (Grup 
Parlamentari Popular) 

InterpeHacions 
RGE núm. 159/9 [, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa als conservatoris de música de les Illes Balears, OS 
núm. 117 (27 de febrer), pago 8161. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3490/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a 1 'enscnyament de la Ilengua catalana als 
centres d'EGB a les IIIes Balears, OS núm. 115 (14 de febrer), 
pag.8093. 

RGE núm. 110/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa al conflicte beI-lic a la zona del Golf 
Persic, DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8166-8168. 

RGE núm. 227/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació deIs nuclis rurals de les Illes Balears, 
OS núm. 119 (13 de mar~), pago 8234. 

SAURA 1 MANUEL DE VILLENA, FERNANDO (Grup 
Parlamentari Popular) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1855/90, deIs Grups Parlamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, COS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deIs espais naturals i d ' interes 
paisatgístic de les llles Balears, OS núm. 111 (30 de gener), 
pago 7970, 7972, 7974-7975 i 7982-7983. 

RGE núm . 2818/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a mesura transitoria en materia 
d'arrendaments rústics, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8047-
8048. 

Proposicions no de \leí 
RGE núm. 2760/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a construcció d'habitatges en regim de 
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lloguer, usdefruit o dret de superfície, DS núm. 113 (7 de 
febrer), pago 8067-8068. 

RGE núm. 3465/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a dotació pressupostaria a les Illes de 
Menorca, Eivissa i Formentera per a l'adquisició de patrirnoni 
de caracter rústic i de valor natural paisatgístic, DS núm. 1 13 
(7 de febrer), pago 8071-8072. 

RGE núm. 160/91, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de protecció a1s jacirnents prehistorics de 
Cales Coves, DS núm. 118 (6 de marc;), pago 8196-8197. 

SERRA I BUSQUETS, SEBASTIÁ (Grup Parlamentari 
Nacionalista i d'Esquerres) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2845/90, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a renda mínima garantida d'integració social, OS núm. 114 (13 
de febrer), pago 8081-8082. 

RGE núm. 379/91, deIs Grups Parlamentaris Popular, 
Socialista, COS i Unió Mallorquina, relativa a reforma de 
detenninats articles del Reglamcnt del Parlament de les lIles 
Balears, OS núm. 120 (20 de man;), pago 8246, 8248. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3457/90, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lI ei RGE núm. 2704/90, de pluges extTaordinaries 
d'octubre de l'any 1990, OS núm. 110 (29 de gener), pago 
7890. 

Pro postes de resolució 
RG E núm. 223/9 1, 22919 1 i 231.19 .1, deis Grups 

Parlamenlaris Mixl, ocialista i Naciona lista i d' squerres, 
respecliv3ment, als rir ris genera ls per a I'elabora ió del Pla 
Territorial parciaJ del Pla de Mallorca, O núm. 11 6 (20 de 
febrer) , pago 81 19, 81 23-81 25 81 27-8 128 i 8131. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 116/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a línies d'actuació en materia economica 
i social arran de l'actual conjuntura be¡.lica, OS núm. 116 (20 
de febrer), pago 8112-8113 i 8117-8118. 

Mocions 
RO E núm. 281 /9 1, del Grup Parlamentari Nací na lista i 

d ' 'squerres, relativa a Iínics d'actuació en materia económica 
i s c ial arran de I'actual cor\juntura bcl'lic3, DS núm. 118 (6 de 
m&r~), pago 820.1-8202, 8204- 205 i 8209~821 O. 

Preguntes 
RGE núm. 104/91, relativa a suport del Govem de la CAIB 

a I 'associació Arrels, DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8052-
8053. 

RO - núm. 105/9 1, J: laliva a conveni entre la < ssociac ió 
Arrels i el OVCI1.1 per tal d'alenclre a persones portadores de la 
sida, D llltm. 11 3 7 de febrer), p(\o . 8054-8055. 

RG E núm. 200/91, re l liva a aClllaci6 de la onselleria 
d ' Agricu ltu ra sobre prOlecció de la producció de vi a Mallorca. 
DS nlml . 1 16 (20 de febrcr), pago g l 06. 

RGE núm. 201191, relativa a marca de quaJitat o 
denominació d'origen per al productors de vi, DS núm. 116 
(20 de febrer), pago 8108-8109. 

RGE núm. 211/91, relativa a control del Govem a les obres 
que es realitzen a municipis turístics en el Pla extraordinari 
d'inversions i mi llores d'infraestructures de les zones 
turístiques, DS núm. 116 (20 de febrer), pago 8109-8110. 

RGE núm. 259/91, relativa a campanya explicativa del 
Projecte de llei de reforma de I'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears, DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8150-8151. 

RGE núm. 282/91, relativa a 22 places de l'administració 
autonómica que figura ven a les plantilles pressupostaries de la 
L1ei de pressuposts del 1990, DS núm. 118 (6 de man,:), pago 
8184. 

RGE núm. 283/91, relativa a plantilles pressupostaries 
aprovades, DS'núm. 118 (6 de marc;), pago 8185. 

RGE núm. 332/91, relativa a rnecanismes de control i 
inspecció de la Conselleria Adjunta a Presidencia per tal de 
garantir el compliment de les normes marc d'organització i 
funcionament de les policies locals a diferents municipis de les 
IlIes Balears, DS núm . 120 (20 de man;:), pago 8241. 

RGE núm. 345/91 , relativa a demandes de treballadors de 
l' Hospital de Caubet pel que fa a aspectes concrets de funció 
pública, OS núm. 120 (20 de marc;), pago 8242. 

RGE núm. 349/9 1, relativa a visió del Tresor Almohade 
comprat pel Govem de les 1I1es Balears, OS núm. 120 (20 de 
marc;), pago 8243. 

RGE núm. 356/9 1, relativa a suport del Govem durant el 
1991.a la Federació de televisions locals de les IlIes Balears, 
OS núm. 120 (20 de man;), pago 8244. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2660/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a necessitat d'avaluacions d'impacte 
ambiental per a actuacions d'extracció d'arenes deis fons 
marins i per a regeneració artificial de platges, OS núm. 112 (6 
de febrer), pago 8033-8034 i 8037. 

RGE núm. 2760/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a construcció d'habitatges en regim de 
lloguer, usdefruit o dret de superfície, DS núm. 113 (7 de 
febrer), pago 8063-8064 i 8068-8069. 

RGE núm. 137/91, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a centre especial de treball, DS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8170-8171. 

RGE núm. 218/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa a elaboració per part del Govem d'un pla 
quadrielmal d'inversions als distints municipis de les Illes 
Balears, OS núm. 119 (13 de mar~,), pago 8230-8231. 

SERRA 1 VIeH, PERE (Crup Parlamentari Socialista) 

In terpel'lacions 
RGE núm. 2799/90 del rup Parlamentari Socialista, 

n; laliva a protccció, c lecció i investigació de l'agricultura 
ecológica a les fil es Balears DS núm. 113 (7 de febrer), pago 
8058-8059 i 8062-806"' . 
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Mocions 
RGE núm. 3466/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de races autoctones 
de les Illes Ba\ears, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8030 i 
8033. 

RGE núm. 221/91, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a protecció, selecció i investigació de l'agricultura 
ecologica a les Illes Balears, OS núm. 114 (13 de febrer), pago 
8076-8079. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 2660/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a necessitat d'avaluacíons d'impacte 
ambiental per a actuacions d' extracció d' arenes deIs fons 
marins i per a regeneració artificial de platges, OS núm. 112 (6 
de febrer), pago 8035-8037. 

RGE núm. 158/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a reglamentació de les ajudes a l'espolt, OS núm. 118 
(6 de man;:), pago 8185-8187 i 8190-8191. 

Compliment de proposicions no de lIei 
De la RGE núm. 1384/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a presentació per part del Govern d'un projecte de Ilei 
que reguli la integració deis disminui"ts quant a ban·eres 
arquitectoniques, OS núm. 116 (20 de febrer), pago 81 10-811 l. 

TRIAS I ARBÓS, BERNAT (Grup Parlamentari CDS) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2818/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a mesura transitoria en materia 
d'arrendaments rústics, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8045-
8046. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 2760/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'EsqueITes, relativa a construcció d'habitatges en regim de 
\loguer, usdefiuit o dret de superficie, OS núm. 113 (7 de 
febrer), pago 8064-8065. 

RGE núm. 3490/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d' Esquerres, relativa al' ensenyament de la \lengua catalana als 
centres d'EGB a les l\les Balears, OS núm. 115 (14 de febrer), 
pag.8091. 

RGE núm. 110/91, del Grup Parlamentari Nacionalista i 
d'Esquerres, relativa al conflicte bHlic a la zona del Golf 
Persic, OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8164-8165, 8168-
8169. 

RGE núm. 158/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a reglamentació de les ajudes a l'esport, OS núm. 118 
(6 demarr,:), pago 8188-8189. 

RGE núm. 227/91, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació deIs nuclis rurals de les llles Balears, 
OS núm. 119 (13 de marr,:), pago 8233-8234. 

TRIA Y 1 LLOPIS, JOAN FRANCESC (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1173/88, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a iniciativa legislativa popular, OS núm. 119 (13 de 
marv), pago 8236. 

RGE núm. 926/90 deIs Grups Parlamentaris Popular, 
Nacionalista i d 'Esquerres, DS, Uni ' Mallorquina i Mixt, de 
reforma de l'ESlalul d'Autonomia, DS núm. 110 (29 de gener), 
pago 7906-7909, 7913,7917-79 18,7921 i7923. 

RGE núm. 1855/90, deis Grups ParIamentaris Popular, 
Socialista, Nacionalista i d'Esquenes, COS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deis espais naturals i d'interes 
paisatg[st ic de le IIl es alears. DS núm. 111 (JO de gener), 
pago 7936~7~39. 7942 7944 , 7946-7947,7951,7953-7954, 
7957, 7959-7969.7971-7972,7974-7976,7978,7980, 7982, 
7984-7986. 7988-7990, 79 2 7 5-7998,8000, 8003 -8004 . 
8007 8009-801 5 I 8018-8019.-

RGE núm. 379/91, deis Grups Parlamentaris Popular, 
Socialista, COS i Unió Mallorquina, relativa a reforma de 
detenninats artic\es del Reglament del Parlament de les 1I1es 
Balears, OS núm. 120 (20 de marr,:), pago 8248. 

Propostes de resolució 
RG E núm. 229/91, del Grup Parlamentari Social ista, als 

Criteris gene!"als per a I'elaboració del Pla Territorial parcial 
del P la de Mallorca, OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8128-
8131 i 8133-8134. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2760/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a construcció d'habitatges en regim de 
Iloguer, usdefruit o dret de superficie, OS núm. 113 (7 de 
febrer), pago 8065-8067 i 8069. 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais naturals i de regim urbanístic de 

les arees d'especial protecció de les IIIes Balears, OS núm. 117 
(27 de febrer), pago 8148-8149. 

VALENCIANO I LÓPEZ, V ALENTÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 226/91, relativa a progral}les operatius sobre la 

protecció del medi ambient presentats peí Govem de la CAlB, 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8107. 

RGE núm. 271/91, relativa a projectes de millora de les 
nostres indústries per acollir-se a les ajudes del programa 
Brite/Euram els anys 89 i 90, OS núm. 117 (27 de febrer) , pago 
8153-8154. 

RGE núm. 327/91, relativa a presentació per part del 
Govern al Parlament del Llibre Blanc d'Indústria, OS núm. 
1 19 (13 de marr,:), pago 8222. 

RGE núm. 328/91, relativa a projectes en materia de 
tecnologia energetica presentats pel Govem a la Comunitat 
Europea per acollir-se a les ajudes del programa THERMIE 
per al 1991, OS núm. 119 (13 de marr,:) , pago 8223 -8224. 
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VIDAL 1 BIBILONI, GUILLEM (Grup Parlamentari UM) 

Proposicions de llei 
ROE núm. 1855/90, deIs Orups Parlamentaris Popular, 

Socialista, Nacionalista i d'Esquerres, CDS, Unió Mallorquina 
i Mixt, de conservació deIs espais naturals i d'interes 
paisatgístic de les Illes Balears, OS núm. 111 (30 de gener), 
pago 7937, 7961 i 8012. 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais nal'ura ls i de regim urbanístic de 

les arees d'especia l protecció de les IIles Balears, OS núm. 117 
(27 de febrer), pág. 8145-8146. 

VIDAL 1 BURGUERA, JOANA (Grup Parlamentari 
Popular) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2845 /90, del Grup Parlamentari COS, relativa 

a renda mínima garantida d ' integració social, OS núm. 114 (13 
de febrer), pago 8082-8083. 

MEMBRESDELGOVERN 

CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA, FRANCESC 
GILET 1 GlRART 

Preguntes 
RGE núm. 266/91, relativa a publicació per pa¡t de la 

Conselleria Adjunta a la Presidencia de la Guía práctica de la 
autoprotección en lIeng ua que 110 és propia de les Illes Balears, 
OS núm. 117 (27 de febrer)', pág. 8155. 

ROE núm. 308/91, relativa a la revista Vida Municipal, OS 
núm. 119 (13 de marr¡:), pago 8217. 

ROE núm. 33219 1, relativa a mecanismes de control i 
inspecció de la ollselleria Aqjullra a Presidencia per tal de 
garantir el cOlllpliment de les lIonnes marc d'organitlació i 
fi.mcionament de les p licies loca ls a difercnts municipis d les 
IIles Balears, OS núm. 120 (20 de marr¡;), pago 8241-8242. 

ROE núm. 345/91 relativa a demandes de treballadors de 
I' I-losp ital de Caubet pel que a a a pectes concrets de fllllció 
pública, D núm . 120 (20 de mar~) pago 8242-8243 . 

CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA, PE RE J. 
MOREY 1 BALLESTER 

Proposicions de lIei 
ROE núm. 2820/90, del Orup Parlamentari Nacionalista i 

d' Esquerres, relativa a protecció deis arbres singulars, OS núm. 
JI3 (7 de febrer), pago 8056. 

Interpel' lacions 
ROE núm. 2799/90, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de ¡'agricultura 
ecologica a les Illes Balears, OS núm. I 13 (7 de febrer), pago 
8059-8060. 

Mocions 
ROE núm. 3466/90, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció, selecció i investigació de races autoctones 
de les Illes Balears, OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8030 i 
8032. 

Preguntes 
ROE núm.200/91 relativa a actuació de la Conselleria 

d' Agricultura sobre protecció de la producció de vi a Mallorca. 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8106-8107. 

ROE núm.20 1/91 relativa a marca de qualitat o 
denominació d'origen per al productors de vi. OS núm. 116 
(20 de febrer), pago 8108-8109. 

ROE núm. 322/91 relativa a in cl'ipc ió en el Registre de 
Nucli Zoolog ic per 1 art de parti lIlar d 'animals de distintes 
especies. DS núm . , 19 (13 de mar~) , pago 8218-8219. 

CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA, GASPAR 
OLIVER 1 MUT 

Preguntes 
ROE núm. 271/91 relativa a projectes de millora de les 

nostres indústries per acollir-se a les ajudes del programa 
Brite/Euram els anys 89 i 90. OS núm. 117 (27 de febrer) , pago 
8154. 

RGE núm. ' 309/9\ relativa a eliminació de res idus 
industrials. OS núm. 119 (13 de marr¡:), pago 8219-8220. 

RGE núm. 327/91 relativa a presentació per part del 
Oovem al Parlament del Llibre blanc d' [ndústria. OS núm. \19 
(13 de marr¡:), pago 8222 . 

ROE núm. 328/91 relativa a projectes en materia de 
tecnologia energetica presentats pel Oovern a la Comunitat 
Europea per acollir-se a les ajudes del programa THERMIE 
per al 1991. DS núm. 119 (13 de marr¡:), pago 8224. 

CONSELLERA DE CULTURA 1 EDUCA CIÓ, Ma 
ANTONIA MUNAR 1 RIUTORT 

Interpel'lacions 
RGE núm. 159/9\, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa als conservatoris de música de les IIles Balears, OS 
núm . 117 (27 de febrer), pago 8158-8160, 8 I 62-8163. 

Preguntes 
ROE núm. 161/91 relativa a quanti"tat global transferida al 

Conselllnsular d'Eivissa i Fonnentera, en concepte de cultura 
i esports durant l'any 1990. OS núm. 117 (27 de febrer), pago 
8153. 

ROE núm. 331/91 relativa a gestions de la Conselleria de 
Cultura per potenciar I'exhibició de pel ' lícules realitzades, 
doblades o subtitulades en catala, d'acord amb I'artic\e 31.1 de 
la L1ei 3/1 986 de nonnalització lingüística. OS núm. 120 (20 
de marr¡:), pago 8243. 

ROE núm. 349/91 relativa a visió del Tresor Almohade 
comprat pel Govem de les Illes Salears. OS núm. 120 (20 de 
marr¡:), pago 8243. 
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Proposicions no de llei 
RGE núm. 158/91 , del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a reglamentació de les ajudes a I'esport, DS núm. 118 
(6 de mar~), pago 8187-8188 i 8191. 

RGE núm. 160/9 1, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de pratecció als jaciments prehistorics de 
Cales Caves, DS núm . 118 (6 de mar~), pago 8193-8194 i 
8197. 

CONSELLER D'ECONOMLA [HISENDA, ALEXANDRE 
FORCADES [ JUAN 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3457/90, del Glllp Parlamentari Socialista, al 

Projecte de lIei RGE núm. 2704/90, de pluges extraordinaries 
d 'octubre de I'any 1990, DS núm. 110 (29 de gener), pago 
7885-7889 i 7891-7892. 

CONSELLER DE LA FUNcró PÚBLICA, JOAN 
srMARRO 1 MARQUÉS 

Preguntes 
RGE núm. 282/91 rel ativa a 22 places de I'administració 

autonómica que figuraven a les plantilles pressupostaries de la 
Llei de Pre s~<; llposts del 1990. OS núm. 118 (6 de mar<;:), pago 
8184-8185. 

RGE núm. 283/91 relativa a plantilles pressupostaries 
aprovades. DS núm. 118 (6 de mar~), pago 8185. 

Compliment de proposicions no de lIei 
RG E núm. 728/90, del Glllp parlamentari Socialista, 

relativa a creació d ' llna pl a<;:a de veterinari a I'illa de 
Formentera, OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8111. 

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

Preguntes 
RGE núm.197/9 1 relativa a posada en funcionament per 

part del Govem de les Juntes Inslllars d'Explotació. DS núm . 
115 (14 de febrer), pago 8088-8089. 

RGE núm.226/91 relativa a programes operatills sobre la 
protecció del medi amhient presentats pel Govem de la CAIB. 
OS núm. 116 (20 de fchrer), pago 8107-8108. 

RGE núm. 316/91 relativa "a l'avan'Y de Oirectrius 
d'Ordenació Territorial. DS núm. 119 (13 de mar'Y), pago 8218. 

RGE núm. 317/91 relativa a actuacions de la Conselleria 
d'Obres Públiqlles i Ordenació del Territori en relació a 
poss ibles edificis construns amb bigues de ciment aluminós a 
I 'ambit de les Illes Balears. OS núm. 119 (13 de mar'Y), pago 
8220-8221. 

RGE núm. 323/91 relativa a intervenció de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del TelTitori per tal de corregir 
els impactes ocasionats per les obres del túnel de Sóller. OS 
núm. 119 (1] demar'Y), pago 8223. 

Compliment de proposicions no de Ilei 
RG E núm. 1384/89, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a presentació per part del Gavem d'un projecte de llei 
que reguli la integració deis disminults quant a barreres 
arquitectoniques, DS núm. 116 (20 de febrer), pago 8110. 

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER I CAPÓ 

Preguntes 
RG E núm. l 04/91 relativa a suport del Govern de la CAlB 

a "Arrels". DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8053. 
RGE núm.105/91 relativa a conveni entre la associació 

"Arrels" i el Govern per tal d' atendre a persones portadores de 
la Sida. OS n\tm. 113 (7 de febrer), pago 8055. 

RGE núm.128/91 relativa al Centre de Salut d' Alaior. OS 
núm. 112 (6 de febrer), pago 8025-8026. 

RGE núm. 13 3/91 relativa a declaracions del Conseller de 
Sanitat sobre problemes de trasllat de malalts dins l'illa de 
Menorca o fora d'aquesta. OS núm. 112 (6 de febrer), pago 
8025. 

RGE núm. 258/91 relativa a consignacions económiques 
previstes per a les Prestacions socials basiques del Conveni 
entre la CA lB i el Ministeri d' Assumptes Socials per al 1990. 
OS núm . 117 (27 de febrer), pago 8154-8155 . 

RGE núm. 324/91 relativa a coneixement de la Conselleria 
de Sanitat deIs accidents o incidents provocats per l'ús 
d'herbicides i pesticides a I'ambit de les riles Balears. DS núm. 
119 (13 de mar'Y), pag: 8224-8225. 

Complimellt de proposiciolls 110 de lIei 
RGE núm. 1575/89, del Grup Parlamentari Socialista,. 

relativa al control de la lei shmaniosi pels serveis de manescalia 
de la Conselleria de Sanitat, DS núm. 119 (13 de mar'Y), pago 
8228-82]0. 

CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS, PIO TUR 
1 MAYANS 

Preguntes 
RGE núm . 274/91 relativa a retard deIs vols regulars degllts 

a la intensificació del transit internacional de caracter 110 civil. 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8156. 

Proposicions no de lIei 
RGE nÚm. 137/91 , del Grup Parlamentari Sociali sta, 

relativa a centre especial de tTeball, DS núm. 117 (27 de 
febrer), pago 8170. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA 1 
CLADERA 

lnterpeHacions 
RGE núm. 116/9 1, del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d 'Esquerres , relativa a línies d'actuació en materia económica 
i social arra n de l'actual conjunlUra bel Ijca, DS núm. 116 (20 
de febrer), pago 81 14-8115 . 
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Preguntes 
ROE núm.267 1/90 relativa al tancament deIs apartaments 

Vista-Bella a Punta Prima Sant Ferran (Forrnentera). DS núm. 
112 (6 de febrer) pago 8026-8027. 

ROE núm.2750/90 relativa a la refonna i millora deis 
hotels "Reina Consranza", ''Nixe Palace", 'Vikingo" i 
"Montblanch". DS núm . 112 (6 de febrer), pago 8028 . 

ROE n(l1n .2752/90 relativa a acció judicial per presumptes 
responsabililats penals que se scgue ixen a les empreses 
' lbavin, SA", "Tossals, SA" "Mebilol A' i d'altres. DS 
núm . 11 2 (6 de febrer), pago 8028. 

RGE núm.2753/90 relativa a reclamacions presentades per 
clients a I'hotel "Reina Constanza". DS núm. 112 (6 de febrer) , 
pag.8029. 

RGE núm.2755/90 relativa a expedient de reconversió de 
l'hotel "Rema Constanza" en ús apartamental. DS núm. 112 (6 
de febrer), pago 8029. 

ROE núm. 1 0/91 relativa a legalització d'apartaments 
tur!slics que manquen de llicencia urbanística o presenten 
irrcgu larita ts a I' expedient modificat d'obres. DS núm. 113 (7 
de febrer), pago 8054 . 

R E núrn.2 11 /9 1 re lativa a contro l del ovem a I.es bres 
que es realitzen a l11unicipis luI'Ístics en el Pla Extra.ordinari 
d'illversions i mUlores d infraestntclllres de les zones 
lurfStiques. O núm. 1 16 (20 de febrer), pago 8109-8 1 10. 

VICEPRESIDENT DEL GOVERN, JOAN HUGUET 1 
ROTGER 

Interpel'lacions 
RGE núm. 116/91 , del Grup Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a Iínies d'actuació en materia economica 
i social arra n de l'actlJal conjuntura be!- lica, OS núm. 116 (20 
de febrer), pago 8112-8114. 

Mocions 
RGE núm. 281/91, del Gntp Parlamentari Nacionalista i 

d'Esquerres, relativa a línies d'actuació en materia economica 
i social arran de l'actual conjuntura bel' lica, DS núm . 118 (6 de 
man;:), pago 8202-8204 i 8206. 

Preguntes 
RGE núm. 259/91, relativa a campanya explicativa del 

Projecte de llei de refonna de l'Estatut d'Autonomia de les 
IlIes Balears, DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8151. 

RGE núm. 273/91, relativa a transport d'annament nuclear 
per part de vaixells americans que visiten la Badia de Palma, 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8151-8152. 

RGE núm. 275/91, relativa al fet de que els B-52 llancen 
les bombes que even tllalment han restat després de les 
camisseries deis territoris d' Iraq i Kuwait a indrets de la 
Mediten'ania occidental proxims a les IlIes Balears, DS núm. 
117 (27 de febrer), pago 8152-8153. 

RGE núm. 356/91, relativa a suport del Govem durant el 
1991 a la Federació de televisions locals de les [Iles Balears, 
DS núm . 120 (20 de man;:), pago 8244-8245. 

Compliment de mocions 
De la RG E núm. 1577/90, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política científica, DS núm. 119 (13 de mary), pago 
8226-8228. 

Resolucions de la Mesa del Parlament 
Relativa a la Llei d'espais naturals i de regim urbanístic de 

les arees d 'especial protecció de les llIes Balears, DS núm. 117 
(27 de febrer), pago 8150 . 

TEMATIC 

-A-

Accidents per ús d'herbicides o pesticides 
DS núm. 119 (13 de man;:), pago 8224. 

Administració autonómica (vegeu Places de 1'-) 

Adquisició de patrimoni rústic i de valor natural 
pa isa tgístic 

DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8069. 

Agricultura ecológica 
DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8057 . 
DS núm. 114 (13 de febrer), pago 8076. 

Agricultors (vegell Jubilació anticipada dels-) 

Ajudes a I'esport 
DS núm. 118 (6 de marl(), pago 8185. 

Apartaments 
turístics (vegeu Legalització d'-) 
Vista-Bella 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8026. 

Arbres singulars 
DS núm. In (7 de febrer), pago 8055. 
OS núm. 120 (20 de man,:), pago 8249. 

Arenes (vegeu Extracció d'- deIs fons marins) 

Armament nuclear (vegeu Transport d'-) 

Arrels (vegeu Associació -) 

Arrendaments rústics 
OS núm . 112 (6 de febrer), pag. 8042. 

Associació Arrels (vegeu Conveni entre 1'- i el Govern i 
Suport del Govern a 1'-) 

Avaluacions d'impacte ambiental 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8033. 
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Avan~ de les Directrius d'Ordenació Territorial 
DS núm. 119 (13 de mar~), pago 8217. 

-B-

B-52 
DS núm. 1 17 (27 de febrer), pago 8152. 

Barreres arquiteetoniques 
DS núm. 116 (20 de mare,:), pago 8110. 

BritefEuram (vegeu Programa -) 

-c-

Cales Coves (vegeu Jaciments arqueologies de - ) 

Carretera Palll1a-Alcúdia (vegeu Enderroeaments de parets 
a la-) 

Cata la (vegeu Pel'lícules en-) 

Caubet (vegeu Treballadors de I'Hospital de-) 

Centre especial de treball 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8169 . 

Centre de salut d' Alaior 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8025. 

Ciencia (vegeu Política científica) 

Ciment aluminós 
OS núm. 119 (13 de mar~), pago 8220. 

Conflicte bH lie a la zona del Golf Persic 
OS núm, 117 (27 de febrer), pago 8163. 

Conjuntura bel'liea actual 
DS núm. 116 (20 de febrer), pago 8112. 
OS núm. I 18 (6 de marü pago 8201. 

Conselleria d' Agricu Itu ra 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8105 . 

Conse\l Insular d'Eivissa i Formentera 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8153 . 

Conseller de Sanitat 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8024. 

Conservatoris de música de les IIIes Balears 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8156. 

Construcció d'habitatges en regim de lIoguer, usdefruit o 
dret de supel'fície 

OS núm. 113 (7 de febrer). pago 8063 . 

Conveni 
entre l' Associaeió Arrels i el Govern 
DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8054. 
entre la CAIB i el Ministeri d' Assumptes Socials 
OS núm. ll7 (27 de febrer), pago 8154. 

Cultura i esports 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8153. 

-D-

Denominació d'origen 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8108 . 

Oireetrius d'Ordellació Territorial (vegeu Avan~ de les-) 

Oret de superfíeie (vegeu Construcció d'habitatges en 
regilll de 1I0guer, usdefruit o - ) 

- E -

Eleecions al Parlament 
OS núm. 119 (l3 de marr;), pago 8236. 

Empreses 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8028 . 

Enderroealllents de parets a la carretera Palma-Alcúdia 
OS núm. 119 (13 de marr;), pago 8230. 

Ensenyament de la \lengua catalana 
OS núm. liS (14 de febrer), pago 8089. 

Espais naturals 
DS núm. III (30 de gener), pago 7936. 

Esport (vegeu Ajudes a 1'-) 

Esports (vegeu Cultura i-) 

Estatut d'Autonomia de les files Balears (vegeu també 
Projeete de lIei de reforma de 1'-) 

OS núm. 110 (29 de gener), pago 7892. 

Extraeció d'arenes deis fons marins '. 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8033 . 

- F-

Federaeió de televisions loeals (vegeu Suport del Govern a 
la-) 

Fons marins (vegeu Extraceió d 'arenes dels-) 

Formentera (vegeu Plar;a de veterinari a - ) 
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- G-

Golf Persic (vegeu Conflicte beHic a la zona del-) 

Guía práctica de la autoprotección 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8155. 

- H-

Habitatges (vegeu Construcció d'- en regim de lIoguer, 
usdefruit o dret de superfície) 

Herbicides (vegeu Accidents pcr ús d'- o pesticides) 

Hospital de Caubet (vegeu Treballadors de 1'-) 

Hotel 
Nixe Palace 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8027. 
Montblanch 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8027. 
Reina Constanza 
DS núm. 112 (6 de febrer), pago 8027- 8029. 
Vikingo 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 802J . 

- 1 -

Ibavin, SA 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8028. 

Indústria (vegeu L1ibre Blane d'-) 

Indústries 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8153. 

Iniciativa legislativa popular 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8173. 

Integració 
de disminu"its 
OS núm. 1 16 (20 de mar<,:), pago 8110. 
social (vegeu Renda mínima d'-) 

Inversions a municipis (vegeu Pla quadriennal d'-) 

Iraq 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8 l 52. 

-J-

Jaciments prehistórics de Cales Coves 
OS núm. 118 (6 de marl(), pago 8192. 

Jubilació anticipada deis agricultors 
OS núm. 115 (14 de febrcr) , pago 8094. 

Juntes insulars d'explotació 
DS núm. 115 (14 de febrer), pago 8088. 

- K-

Kuwait 
DS núm. 117 (27 de febrer), pago 8152. 

-L-

Legalització d'apartaments turístics 
OS núm. 113 (7 de febrer), pago 8053. 

Leishmaniosi 
OS núm. 119 (13 de marl(), pago 8228. 

L1ei 
de pressuposts del 1990 
OS núm. 118 (6 de marl(), pago 8184. 
3/1986, de normalització lingüística 
OS núm. 120 (20 de marl(), pago 8243. 
1/87, de 18 de febrer, de Sindicatura de Comptes de la 

CAIB 
OS núm. 120 (20 de marl(), pago 8245. 
11/90, de 17 d'octubre, de patrimon"i de la CAIB 
OS núm. 120 (20 de marl(), pago 8248. 

L1engua catalana (vegeu Ensenyament de la -) 

L1ibre Blane d'Indústria 
OS núm. 119 (13 de marl(), pago 8222. 

L10guer (vegeu Construcció d'habitatges en regim de -, 
usdefruit o dret de superfície) 

-M-

Malalts (vegeu Trasllat de-) 

Marca de qualitat 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8108. 

Mebilot, SA 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8028. 

Medi ambient (vegeu Pla de - j Programes operatius sobre 
la proteeció del-) 

Ministeri d' Assumptes Socials (vegeu Conveni entre la 
CAIB i el-) 

MolI, Francesc de Borja 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8104. 

Montblaneh (vegeu Hotel-) 

Munieipis turístics (vegeu Obres a-) 
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- N-

Nixe Palace (vegeu Hotel-) 

Normalització lingüística (vegeu L1ei 3/1986, de-) 

Normes marc d'organització i funcionament de les policies 
locals 

DS núm. 120 (20 de mar¡;:), pago 8241. 

Nuclis rurals (vegeu Rehabilitació de-) 

- 0-

Obres 
a municipis turístics 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8109. 
del túnel de Sóller 
OS núm. 119 (13 de mar¡;:), pago 8223. 

- p-

Parets (vegeu Enderrocarnents de - a la carretera Palma
Alcúdia) 

Parlament (vegeu Eleccions al- i Pressupost del-) 

Patrimoni (vegeu L1ei 11/90, de 17 d'octubre, de - de la 
CAIB) 

rústic (vegeu Adquisició de - i valor natural 
paisatgístic) 

PeHícules en catala 
OS núm. 120 (20 de mar¡;:), pago 8243. 

Persones portadores de la sida 
DS núm. 113 (7 de febrer), pago 8054. 

Pestícides (vegeu Accidents per ús d'herbicides 0-) 

Pla 
extraordinari d'inversions i millores d'infraestructures 
de les zones turístiques 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8109. 
de Mallorca (vegeu Pla territorial parcial del - ) 
de medi ambient 
OS núm. 118 (6 de mar¡;:), pago 8198 . 
quadriennal d'inversíons a municipis 
OS núm. 119 (13 de mar¡;:), pag 8230. 
territorial parcial del Pla de Mallorca 
DS núm. 1 16 (20 de febrer), pago 8118-8138. 

Pla-,:a de veterínari a Formentera 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8111 . 

Places de I'administració autonómica 
OS núm. 1 J 8 (6 de 1ll3r¡;:), pago 8184. 

Plantilles pressupostaries 
OS núm. 118 (6 de mar¡;:), pago 8184-8185. 

Platges (vegeu Regeneració artificial de-) 

Pluges extraordinaries 
OS núm. 110 (29 de gener), pago 7884. 
OS núm. 114 (13 de febrer), pago 8079 . 

Policies locals (vegeu Normes marc d'organització 
funcionament de les-) 

Política científica 
OS núm. 119 (13 de mar¡;:), pago 8225. 

Prestacions sobals basiques 
OS núm. 1 17 (27 de febrer), pago 8154 . 

Pressupost del Parlament 
OS núm. 120 (20 de mar¡;:), pago 8240. 

Producció de vi a Mallorca 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8105 . 

Productors de vi 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8108. 

Programa 
Brite/Euram 
OS núm . 117 (27 de febrer) , pago 8153. 
Thermie 
OS núm. 119 (13 de mar¡;:), pago 8223. 

Programes operatius sobre la protecció del medí ambient 
OS núm. 116 (20 de febrer), pago 8107. 

Projecte de lIei de reforma de l' Estatut d' Autonomía 
OS núm . 117 (27 de febrer), pago 8150. 

Projectes de tecnologia energetica 
OS núm. 119 (13 de mar¡;:), pago 8223 . 

Punta Prima 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8026 . 

-R-

Races autóctones 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8030. 

Rec\amacions 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8029. 

Regeneració artificial de platges 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8033 . 

Registre de nudi zoológic 
OS núm . 119 (J 3 de mar¡;:), pago 8218 . 
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Reglament del Parlament 
OS núm. 120 (20 de mar!,:), pago 8245. 

Rehabilitació de nuclis rurals 
OS núm. 119 (13 de mar!,:), pago 8231 . 

Reina Constanza (vegeu Hotel-) 

Renda mínima d'integració social 
OS núm. 114 (13 de febrer), pago 8080. 

Residus industrials 
OS núm. 119 (13 de mar!,:), pago 8219. 

Responsabilitats penals 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8028 . 

Retard deIs vols regulars 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8155 

- S-

Serveis de Manescalia 
OS núm. 119 (13 de mar!,:), pago 8228 . 

Sida (vegeu Persones portadores de la -) 

Sindicatura de Comptes (vegeu L1ei 1/87, de 18 de febrer, 
de - de la CAlE) 

Suport del Govern 
a l' Associació Arrels 
OS núm. 113 (7 de febrer) , pago S052. 
a la Federació de televisions locals de les IIIes 
OS núm. 120 (20 de mar!,:), pago 8244. 

-T-

Tecnologia energetica (vegeu Projectes de-) 

Thermie (vegeu Programa-) 

Tossals, SA 
OS núm. 112 (6 de febrer) , pago 8028. 

Transit internacional no civil 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 81550 

Transport d'armament nuclear 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8151 . 

Trasllat de malalts 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8024. 

Treballadors 
estrangers 
OS núm. 112 (6 de febrer), pago 8037. 
de I'Hospital de Caubet 
OS núm. 120 (20 de mar!,:), pago 8242. 

Tresor almohade 
OS núm. 120 (20 de mar!,:), pago 8243 . 

Túnel de Sóller (vegeu Obres del-) 

-u-
Usdefruit (vegeu Construcció d'habitatges en regim de 
lIoguer, - o dret de superfície) 

-v-

Vaixells americans 
OS núm. 117 (27 de febrer), pago 8151 . 

Valor natural paisatgístic (vegeu Adquisició de patrimoni 
rústic i de-) 

Veterinari (vegeu Pla¡;i de - a Formenter:a) 

Vi (vegeu Producció de - a Mallorca i Productors de-) 

Vida Municipal 
OS núm. 119 (13 de mar!,:), pago 8217. 

Vista-Bella (vegeu Apartaments-) 

Vikingo (vegeu Hotel-) 

Vols regulars (vegeu Retard dels-) 

o . 


