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INICIATIVES

RGE núm. 238/92, relativa a crea ció del Consell Economic
i Social de les IIles Balears.
DS núm. 22 (l1 de mar¡;:), pago 1057-1065.

DEBAT SOBRE L'ORIENTACIÓ POLÍTICA
GENERAL DE LA CAIB

RGE núm. 791/92, relativa a equipaments comercials a les
IIles Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 31 (9 d'abril), pago
1373-1383.

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la
Comunitat Autonoma de les lIJes Balears.
DS núm. 43 (14,15 i 16 d'octubre), pago 1722-1801.

RGE núm. 805/92, relativa a modificació de I'article 5.1 de
la L1ei 10/91, de 27 de novembre, de creació i regula ció de
I'Institut Balear de l' Administració Pública.
Debat de presa en consideració, DS núm. 28 (l d'abril)"pag.
1296-1301.

PROJECTES DE LLEI
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del
Servei Balear de Salut.
Debat Dictamen comissió, DS núm. 38 (15 de juliol), pago
1557-1588.
RGE núm. 3324/91, de modificació de la Disposició final
primera de la L1ei 10/1990, de disciplina urbanística.
Debat Dictamen comissió, DS núm. 33 (6 de maig), pago14231427.
RGE núm. 3344/91, relatiu a comunitats balears assentades
fora del territori de la CAIB.
Debat Dictamen comissió, DS núm. 38 (15 de juliol), pago
1588-1601.
RGE núm. 2130/92, de credit extraordinari per a la
transferencia de capital a la Universitat de les IIles Balears.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1889.
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per
al 1993.
DS núm. 53 (24 de novembre), pago 2082-2087.
DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago2194-2397.

PROPOSICIONS DE LLEI
RGE núm. 3336/91, relativa a moratoria en la c1assíficació
de nous sois urbans, urbanitzables o aptes per a la
urbanització a les zones costaneres de les IlIes Balears.
DS núm. 22 (11 de man¡:), pago 1050-1057.

RGE núm. 1213/92, relativa a modificació de la L1ei
14/1991.
Debat de presa en consideració, DS núm. 34 (12 de maig), pago
1448-1459.
RGE núm. 1295/92, relativa a protecció deis animals que
viuen a I'entorn huma.
Dictamen Comissió, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1353-1358.
RGE núm. 3093/92, relativa a modificació de determinats
articles de la L1ei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de
regim urbanístic de les arees d'especial protecció de les IlIes
Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 46 (27 d'octubre),
pag.1889-1904.
Dictamen de la comissió, DS núm. 58 (23 de desembre), pago
2401-2460.
RGE núm. 3432/92, relativa a creació del Fons de
cooperació municipal de les IlIes Balears.
DS núm. 50 (lO de novembre), pago 2012-2014.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TECNICA
INTERINSULAR
RGE núm. 243/92, de modificació de I'article 2 de la L1ei
9/1990, d'atribució de competencies als consells insulars en
materia d'urbanisme i habitabilitat.
DS núm. 20 (13 de febrer), pago 962-975.
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ESMENES A LA TOTALITAT

INTERPEL·LACIONS

RGE núm. 946/92, al Projecte de Llei de modificació de la
disposició final primera de la Llei 10/90, de disciplina
urbanística.
DS núm. 26 (25 de mar9), pago 1220-1224.

RGE núm. 1965/91, relativa a política del Govern envers
l'entrada en vigencia de l' Acta Única Europea.
DS núm. 21 (4 i 5 de mar9), pago 986-992.

RGE núm. 949/92, al Projecte de Llei de modificació de la
disposició final primera de la Llei 10/90, de disciplina
urbanística.
DS núm. 26 (25 de mar9), pago 1224-1227.
RGE núm. 1004/92 a la Proposta de la Comissió Tecnica
Interinsular RGE núm. 243/92, de modificació de l'article
2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als conselIs
insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat.
DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1314-1320.
RGE núm. 1112/92, a la Proposta de la Comissió Tecnica
Interinsular RGE núm. 243/92, de modificació de l'article
2 de la Llei 9/1990, d'atribució de compettmcies als conseIls
insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat.
DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1320-1327.
RGE núm. 2787/92, a la Proposició de Llei d'iniciativa
legislativa popular de modificació de la Llei 14/91, de
declaració de l'arxipelag de Cabrera Parc Nacional
Maritimoterrestre.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1828-1837.
RGE núm. 3907/92, a la Proposició de Llei de modificació
de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de gener,
d'Espais Naturals i de Regim Urbanístic de les Árees
d'EspeciaJ Protecci6 de les mes Balears.
OS núm. 55 (I de desembre), pago 2164-2172.
RGE núm. 3742/92, al Projecte de Ilei RGE núm. 3491/92,

de pressuposts generals de la CAIB per al 1993.
OS núm. 53 (24 de novembre), pago 2101-2112.
RGE núm. 3757/92, al Projecte de llei RGE núm. 3491/92,

de pressuposts generals de la CAIB per a11993.
OS núm. 53 (24 de novembre), pago2093-2101.
IlGE núm. 3758/92, al Projecte de llei RGE núm. 3491/92,
de pressuposts generals de la CAIB per al 1993.
DS núm. 53 (24 de novembre), pago 2087-2093.

RGE núm. 2066/91, relativa a política del Govern en
materia de joventut.
DS núm. 22 (11 de mar9), pago 1035-1042.
RGE núm. 2232/91, relativa a política del Govern en
materia de medi ambiento
DS núm. 26 (25 de mar9), pago 1195-1203.
RGE núm. 3073/91, relativa a política social.
DS núm. 27 (26 de mar9), pago 1239-1245.
RGE núm. 3243/91, relativa a política de comer~.
DS núm. 21 (4 i 5 de mar9), pago992-1000.
RGE núm. 23/92, relativa a política d'ensenyament de la
música a les mes Balears.
DS núm. 21 (4 i 5 de mar9), pago 1000-1006.
RGE núm. 109/92, relativa a política que segueix el Govern
en materia de promoció de la Comunitat Autónoma a
través de la participació a fires, exposicions i certamens.
DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1279-1285.
RGE núm. 163/92, relativa a política d'arqueologia.
DS núm. 22 (11 de mar9), pago 1042-1050.
RGE núm. 264/92, relativa a reunió del Consell Assessor de
cultius marins.
DS núm. 21 (4 i 5 de mar9), pago 982-983.
RGE núm. 296/92, relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 deIs
canon de sanejament d'aigües.
DS núm. 23 (12 de mary), pago 1076-1083.
RGE núm. 401/92, relativa a política industrial.
DS núm. 23 (12 de mar9), pago 1083-1089.
RGE núm. 700/92, relativa al capteniment del Govern de
les IIles Balears respecte del procés autonomic.
DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1307-1314.
RGE núm. 705/92, relativa a política de la tercera edat.
DS núm. 24 (17 de mary), pago 1104-1110.

COMUNICACIONS
RGE nóm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou
IINt"ma de finan~amentautonomicen el període 1992-1996.

Dob"t, DS núm. 25 (18 de mary), pago 1142-1181.
11

RGE núm. 985/92, relativa a política general de transports
terrestres de la Comunitat Autonoma de les mes Balears.
DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1273-1279.
RGE núm. 1359/92, relativa a política d'aigües.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1391-1398.
RGE núm. 1520/92, relativa a compliment de la LIei
16/1985 en relació amb conjunts historicoartístics.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1498-1503.
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RGE núm. 1654/92, relativa a efectes socials a les lIIes
Balears del procés de convergencia de I'Estat amb la
Comunitat Europea 1992-1996.

RGE núm. 1065/92, relativa a política del Govern en
materia de joventut.
DS núm. 26 (25 de

mar~),

pago 1203-1212.

DS núm. 35 (13 de maig), pago 1464-1472.

RGE núm. 1083/92, relativa a política d'arqueologia.
RGE núm. 1713/92, relativa al Pla general de carreteres.

DS núm. 26 (25 de marIY), pago 1212-1220.

DS núm. 34 (12 de maig), pago 1443-1448.

RGE núm. 2069/92, relativa a overbooking.

RGE núm. 1111/92, relativa a l'aplicació de la L1ei 9/91 del
Canon de sanejament d'aigües.

DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1609-1615.

DS núm . 27 (2ó de mar,,), pago 1245-1257.

RGE núm. 2264/92, relativa a estrategia de
desenvolupament i innovació tecnológica per a les IIles
Balears.

DS núm. 27 (26 de marIY), pago 1257-1264.

RGE núm. 1117/92, relativa a política industrial.

DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1675-1682.

RGE núm. 1284/92, relativa a política de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social en materia de tercera edat.

RGE núm. 2484/92, relativa a transferencies als consells
insulars en materia de cultura.

DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1335-1341.

DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1682-1686.

RGE núm. 1453/92, relativa a política del Govern en
materia de medi ambient.

RGE núm. 2498/92, relativa a ampliació de la xarxa
hospitalaria a l'iIIa de Mallorca.

DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1342-1349.

DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1638-1645.

RGE núm. 1609/92, relativa a política en materia de
promoció de la CA a través de la participa ció a fires,
exposicions i certamens.

RGE núm. 2593/92, relativa a poUtica del Govern en
materia de ports esportius.

DS núm. 32 (5 de maig), pago 1398-1402.

DS núm. 42 (7 d'octubre), pago 1699-1706.

RGE núm. 3041/92, relativa a política del Govern en
materia de promoció i rehabilitació d'habitatges.

RGE núm. 1643/92, relativa a política general de transports
terrestres de la CAIB.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1402-1407.

DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1812-1820.

RGE núm. 3383/92, relativa a política general de transport
de mercaderies.

RGE núm. 1651/92, relativa al capteniment del Govern de
les IIles Balears respecte del procés autonomic.
DS núm. 33 (6 de maig), pago 1410-1418.

DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1934-1939.

RGE núm. 2117/92, relativa a política en materia d'aigües.
RGE núm. 3384/92, relativa a política general de joventut.

DS núm. 36 (19 de maig), pago 1503-1511.

DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1968-1975.

RGE núm. 3461/92, relativa a política de desenvolupament
tant autonómic, amb caracter general, com de
I'administració autonomica, en particular.

RGE núm. 2220/92, relativa a efectes socials a les lIIes
Balears del procés de convergencia de I'Estat amb la
Comunitat Europea.
DS núm. 38 (15 dejuliol), pago 1550-1557.

DS núm. 50 (10 de novembre), pago 1994-2001.

RGE núm. 2227/92, relativa al Pla General de carreteres.
DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1615-1620.

MOCIONS
RGE núm. 917/92, relativa a política del Govern envers de
I'entrada en vigencia de l' Acta Única Europea.
DS núm. 24 (17 de mar~), pago 1110-1117.

RGE núm. 935/92, relativa a política en materia de comer~.
DS núm. 24 (17 de mar~), pago 1117-1127.

RGE núm. 948/92, relativa a política d'ensenyament de la
música a les IIles Balears.
DS núm. 24 (17 de

mar~),

pago 1127-1136.

RGE núm. 2254/92, relativa a política de Patrimoni
historicoartístic.
DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1620-1624.

RGE núm. 3202/92, relativa a ampliació de la xarxa
hospitalaria a I'illa de Mallorca.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1820-1828.

RGE núm. 3203/92, relativa a ['overbooking.
DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 1842-1847.

RGE núm. 3327/92, relativa a política del Govern en
materia de ports esportius.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1871-1875.

•
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ItGE núm. 3335/92, relativa a estrategia de
dcsenvolupament i innovació tecnologica per a les IIIes
IJIIJears.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1875-1880.
RGE núm. 3336/92, relativa a transferencies als consells
insulars en materia de cultura.
DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1913-1921.
I(GE núm. 3522/92, relativa a política del Govern en
materia de promoció i rehabilitació d'habitatges.
DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1939-1947.
RGE núm. 3681/92, relativa a política general de transport
de mercaderies.
OS núm. 51 (17 de novembre), pago 2019-2024.
RGE núm. 3700/92, relativa a política general de joventut.
OS núm. 51 (17 de novembre), pago 2024-2030.
RGE núm. 3782/92, relativa a política de desenvolupament
autonomic amb caracter general, com de l'administració
autonomica en particular.
OS núm. 54 (25 de novembre), pago 2125-2132.

PREGUNTES
RGE núm. 2229/91, relativa al Congrés de Turisme i Medi
Ambient.
OS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 979.
RGE núm. 2230/91, relativa a Congrés sobre Turisme i
Medi Ambient.
OS núm. 22 (11 de mar~), pago 1028-1029.
I{GE núm. 2243/91, relativa a viabilitat de l'empresa
A.flllleros de Mallorca SAo
DS núm. 23 (12 de mar~), pago 1072.
RGE núm. 2270/91, relativa a plantejaments per a la
construcció d'un hospital general basic a Inca.
DS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 979-980.
RGE núm. 26/92, relativa a criteris de selecció de les
.uHicituds per participar a les "Estad es Esportives
d'Hivern 91-92".
1>8 núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago980-981.

r
!

IUIE núm. 108/92, relativa a trasllat a Sevilla del lIaüt
Alz/na.
IlS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 981-982.

IU.E núm. 162/92, relativa a retolació de platges a
Monorca.
OS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 982.

n(m núm. 257/92, relativa a situació d'obres a la carretera
ti. Irornells.
D!!t núm. 22 (11 de mar~), pago 1029-1030.
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RGE núm. 264/92, relativa a reunió del Consell Assessor de
cultius marins.
OS núm. 21 (4 i 5 de mary), pago 982-983.
RGE núm. 278/92, relativa a sequeres que sofreix el camp
a la nostra comunitat autonoma.
OS núm. 22 (ll de mar~), pago 1030-1031.
RGE núm. 279/92, relativa a criteris deis continguts
artístics del pavelló de Balears a I'Expo 92.
OS núm. 24 (17 de mare;), pago 1098-1099.
RGE núm. 280/92, relativa a responsable deis continguts
artístics del pavelló de Balears s l'Expo 92.
OS núm. 23 (12 de mare;), pago 1072-1073.
RGE núm. 375/92, relativa a exclusió per part del Govern
del Grup Parlamentari Mixt de la composició de la
Comissió mixta de transferencies.
OS núm. 21 (4 i 5 de mare;), pago 983.
RGE núm. 376/92, relativa a declaracions del General Sr.
Pablo Güil Pijuán.
OS núm. 23 (12 de mary), pago 1075.
RGE núm. 379/92, relativa a estudi economic per a la
determinació del canon de sanejament.
OS núm. 21 (4 i 5 de mare;), pago 983-984.
RGE núm. 388/92, relativa a diposit del premi Turismfor
Tomorrow Continental Award, al Parlament.
OS núm. 22 (11 de mare;), pago 1031-1032.
RGE núm. 607/92, relativa a publicitat en carrete res.
OS núm. 22 (11 de mare;), pago 1034-1035.
RGE núm. 653/92, relativa a incendi al pavelló balear de
I'Expo.
OS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 985-986.
RGE núm. 703/92, relativa a mesures de vigilancia que ha
establert la Conselleria d' Agricultura i Pesca per tal de fer
complir els horaris establerts quant a pesca
d'arrossegament.
OS núm. 23 (12 de mare;), pago 1073-1074.
RGE núm. 704/92, relativa a criteris per a l'elaboració d'un
pla director sectorial d'ubicació d'indústries energetiques
a l'iIIa de Menorca.
OS núm. 23 (12 de mare;), pago 1075-1076.
RGE núm. 712/92, relativa a remodelació del port de Sant
Antoni de Portmany.
OS núm. 22 (11 de mar~), pago 1032-1033.
RGE núm. 721/92, relativa a finan~ament de les
depuradores.
OS núm. 23 (12 de mare;), pago 1074-1075.
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RGE núm. 750/92, relativa a afectacions en la L1ei d'Espais
Naturals.
DS núm. 22 (11 de mary), pago 1027-1028.
RGE núm. 811/92, relativa a elaboració del quadern
d'Editur.
DS núm. 23 (12 de mary), pago1071-1072.
RGE nítm. R15/92, relativa alllegat Ayamans.
DS núm. 26 (25 de mary), pago1190-1191.
RGE núm. 820/92, relativa a I'obertura d'un vial a l' ANEI
número 10.
DS núm. 22 (11 de mary), pago 1033-1034.
RGE núm. 862/92, relativa a construcció d'una edificació
dins una area rural d'interes paisatgístic.
DS núm. 24 (17 de mary), pago 1099-1100.
RGE núm. 863/92, relativa a explotació d'arids a Tirant.
DS núm. 24 (17 de mary), pago 1100-110 1.
RGE núm. 864/92, relativa a res posta de la Conselleria de
Cultura a la pregunta RGE núm. 1398.
DS núm. 24 (17 de mary), pago1099-1100.
RGE núm. 886/92, relativa a intervenció de la Conselleria
de Treball i Transports en la crea ció de la pool entre les
empreses navilieres que cobreixen la línia entre Eivissa i
Formentera.
DS núm. 24 (17 de mary), pago 1102-1103.
RGE núm. 904/92, relativa a funcions de I'assessor en
mitjans de comunicació.
DS núm. 24 (17 de mary), pago 1103-1104.
RGE núm. 982/92, relativa a línia de transport escolar Son
Servera-Arta.
DS núm. 26 (25 de mary), pago 1187-1188.
RGE núm. 983/92, relativa a productes deis nostres sectors
vitivinícola i altres elaboradors de productes derivats de
I'alcohol a la fira Alimentaria-92 de Barcelona.
DS núm. 27 (26 de mary), pago 1235-1236.
RGE núm. 996/92, relativa a manca de requisits exigits per
cobrir places al Consell Insular d'Eivissa i Formentera pel
que fa al coneixement del catala i a la mateixa Llei de
NormaJització Lingüística.
DS núm. 26 (25 de mary), pago 1191.
RGE núm. 1046/92, relativa a població adulta femenina
inscrita en el programa de formació professional del
Govern.
DS núm. 26 (25 de mary), pago 1191-1192.
RGE núm. 1047/92, relativa a dones que s'han beneficiat
del Pla d'igualtat de la dona.
DS núm. 26 (25 de mary), pago1193-1194.

RGE núm. 1048/92, relativa a inversió de 500 milions de
pessetes en un any de la Comissió Interdepartamental de la
dona.
DS núm. 27 (26 de mary), pago1232-1233.
RGE núm. 1056/92, relativa a previsions de turisme
alemany per a la propera temporada.
DS núm. 27 (26 de mary), pago 1234-1235.
RGE núm. 1057/92, relativa a Íls i tipns del remodelat port
de Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 27 (26 de mary), pago 1236-1238.
RGE núm. 1075/92, relativa a projecte de lIei de reforma
del Dret Civil.
DS núm. 27 (26 de mary), pago 1238-1239.
RGE núm. 1100/92, relativa a celebració de I'any del
Tirant.
DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1331-1333.
RGE núm. 1176/92, relativa a manca de criteris
d'unificació respecte de la promoció turística de l'ilIa
d'Eivissa.
DS núm. 26 (25 de mary), pago 1188.
RGE núm. 1202/92, relativa a problematica deis
treballadors de Pons.
DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1272-1273.
RGE núm. 1221/92, relativa a senyalització de la Carretera
812 de Sant Antoni en direcció a Santa Agnes de Corona,
a Eivissa.
DS núm. 26 (25 de mary), pago 1189.
RGE núm. 1222/92, relativa a I'estat en que es troba la
vorera esquerra de la Carretera 812 a Eivissa.
DS núm. 26 (25 de mary), pago1194-1195.
RGE núm. 1223/92, relativa a gestions per aconseguir que
vengui I'ABTA el 1993.
DS núm. 26 (25 de mary), pago1189-1190.
RGE núm. 1225/92, relativa a resultats de la partida deis
100 milions de pessetes destinada a la comercialització
directa.
DS núm. 27 (26 de mary), pago 1231.
RGE núm. 1227/92, relativa a desviació a la carretera
d' Alaior-Cala en Porter al seu pas peljaciment arqueologic
de Torralba d'en Salord.
DS núm. 26 (25 de mary), pago1192-1193.
RGE núm. 1236/92, relativa-a declaració feta per un menor
davant el Departament de Protecció de Menors de Palma,
sobre la seva estada en el centre Es Mila, al diari Menorca.
DS núm. 27 (26 de mary), pago 1231-1232.
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núm. 1285/92, relativa a ronda de Ses Palsses de Sant
Antoni.
I)S núm. 27 (26 de mar y), pago 1233-1234.

RGE núm. 1613/92, relativa a obertura del carrer Madrid
de Sant Antoni de Portmany al transit rodat.
DS núm. 31 (9 d'abril), pago 1363.

IH a~ núm. 1362/92, relativa a finalitat de l'article 3 del
Uccret 3/92 de 16 de gener sobre regulació de subvencions.
I)S núm. 28 (1 d'abril), pago 1270-1271.

RGE núm. 1652/92, relativa a Reial Decret de reforma del
mercat de treball.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1390.

IH;E núm. 1367/92, relativa a normativa de la CEE sobre
I'/'otecció animal i la tradició de fer matances.
US núm. 30 (8 d'abril), pago 1330-1331.

RGE núm. 1740/92, relativa a adscripció deis assessors de
la Presidencia del Govern.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1388-1389.

I~GE

RGE núm. 1916/92, relativa a incompliment de les normes
del Diposit Legal.
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1462-1463.

núm. 1378/92, relativa a auditoria d'IFEBAL del

1991.

DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1271-1272.
RGE núm. 1383/92, relativa a criteris que ha utilitzat la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en
el Pla de carreteres de Menorca.
DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1306-1307.
RGE núm. 1447/92, relativa a tipus d'aigua que depurara
111 depuradora central de Formentera.
DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1333-1334.
RGE núm. 1452/92, relativa a projecte d'instal'lació d'un
dmping de primera categoria i de 1000 places a Es Ca
Marí, Formentera.
DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334.
RGE núm. 1462/92, relativa a competencies en materia de
comer~ interior.
DS núm. 31 (9 d'abril), pago 1362-1363.
I~GE

núm. 1465/92, relativa a proveiment d'aigua potable
M Palma.
r>s núm. 31 (9 d'abril), pago 1364-1365.
ItGE núm. 1513/92, relativa a autoritzacions d'excursions
• viatges Transworld, SAo
I>S núm. 32 (5 de maig), pago 1386-1387.

RGE núm. 1918/92, relativa a informe museologic en
relació al Museu de Menorca.
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1463.
RGE núm. 1930/92, relativa al Pla d'ordenació de l'oferta
turística.
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1463-1464.
RGE núm. 1956/92, relativa a selecció de fina listes de la
CAIB per assistir i participar al Festival Internacional de
Cinema de Cannes com a membres del jurat.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1388.
RGE núm. 1963/92, relativa a indemnització d'afectats per
la Llei d'Espais Naturals.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1389-1390.
RGE núm. 2012/92, relativa a no convocatoria d'UIM a la
reunió de dia 29 d'abril sobre el POOT.
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1430-1431.
RGE núm. 2082/92, relativa a moratoria en la tala
d'alzines.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1494-1495 .

ItGE núm. 1514/92, relativa a multes als manteros.
1>8 núm. 32 (5 de maig), pago 1387-1388.

RGE núm. 2083/92, relativa a compliment de I'article 24 de
la Llei de Consells Insulars.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1495.

ItGE núm. 1531/92, relativa a amena~a d'irrupció a les
.¡"Des del nostre litoral de l'alga toxica francesa.
I>S núm. 31 (9 d'abril), pago 1363-1364.

RGE núm. 2128/92, relativa a compliment de la Llei de
normalització lingüística.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1495-1496.

I~GE núm. 1597/92, relativa a motius d'omissions o errors
1I1"!l publicacions del BOCAIB referents al Consell Insular
d'IClvlssa i Formentera.
US núm. 30 (8 d'abril), pago 1334-1335.

RGE núm. 2213/92, relativa a utilització del castella a la
Fira de Campos.
DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1607.

.um núm.

1598/92, relativa a aprovació del pressupost
c1'WEDAL de l'any 1992.
DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334-1335.

RGE núm. 2219/92, relativa al control de les condicions en
les concessions de Iínies de transport públic regular.
DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1607-1608.
RGE núm. 2342/92, relativa a criteris de selecció per al curs
d'especialistes en turisme.
DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1608-1609.
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RGE núm. 2414/92, relativa a previsions sobre I'edifici de
Can Fabregues (palma).
DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1662-1663.
RGE núm. 2415/92, relativa a edició de IIibres en catala.
DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1664-1665.
RGE núm. 2416/92, relativa a participació de la secta
Nueva Acrópolis a la X Fira del Llibre.
DS núm. 41 (6 d'udubn:), pago 1665.
RGE núm. 2417/92, relativa a iotegració de la Fundació
Pilar i Joao Miró a Mallorca en el Sistema Espanyol de
Museus.
DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1665-1667.

RGE núm. 3373/92, relativa a incompliment per part del
Conseller Insular d'Eivissa i Formentera de la Llei de
normalització lingüística.
DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1930-1932.
RGE núm. 3374/92, relativa a actuacions que ha fet el
Govern de la CAIB o pensa fer en relació als danys per
illundació provocats pelo les obres del segon cinturó de
ronda d'Eivissa.
DS núm. 46 (27 J'octubre), pago 1865-1866.
RGE núm. 3375/92, relativa a normalització lingüística a
I'ambit del Govern de la CAIB.
DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1933-1934.

RGE núm. 2797/92, relativa a finan~ament per part del
Govern d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.
DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1663-1664.

RGE núm. 3376/92, relativa a actuacions que ha fet el
Govern de la CAIB en relació als danys per inundació
provocats per les obres del segon cinturó de ronda
d'Eivissa.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1868-1869.

RGE núm. 3086/92, relativa a presentació del "L/ibre Blanc
d'lndústria" al Parlament.
DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1667.

RGE núm. 3377/92, relativa a quantitat reservada per
comprar can Salas.
DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1912.

RGE núm. 3133/92, relativa a presencia de l' Embajada
Cultural Balear a I'Expo.
DS núm. 42 (7 d'octubre), pago 1698-1699.

RGE núm. 3380/92, relativa a quines circumstancies
sociolingüístiques fan imprescindible que el Govern envii al
Parlament certificacions deis acords del Consell de Govern
en versió bilingüe.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1866-1867.

RGE núm. 3206/92, relativa a il-luminació de la rotonda de
I'entrada d'es Mercadal.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1807.
RGE núm. 3207/92, relativa a obertura d'una oficina a
B russel·les.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1810-1811.
RGE núm. 3230/92, relativa a tramita ció del POOT.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1808.
RGE núm. 3268/92, relativa a Pla d'extensió de I'educació
física.
DS núm. 44 (2 O d ' octubre), pago 1811.
RGE núm. 3281/92, relativa a I'aixecament de cartes
batimetriques.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1808-1809.
RGE núm. 3282/92, relativa a la Conselleria d' Agricultura
i Pesca s'adre~a en castella als diputats del Parlament.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1812.
RGE núm. 3283/92, relativa a mala olor que causen les
plantes depuradores.
DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1809-1810.
RGE núm. 3372/92, relativa a criteris de selecció
d'escultures a zones enjardinades.
DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1932-1933.

RGE núm. 3463/92, relativa a normes per a Pobtenció de
banderes blaves.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1867-1868.
RGE núm. 3464/92, relativa a fullets editats pel Govern en
lIengua catalana.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1869-1870.
RGE núm. 3465/92, relativa a diposit legal a fullets editats
pel Govern.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1870-1871.
RGE núm. 3474/92, relativa a Projecte de Llei
d'organització i funcionament deis consells insulars.
DS núm. 46 (27 d' octubre), pago 1870.
RGE núm. 3479/92, relativa a elaboració del Pla director
sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a l'iIIa de
Menorca.
DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1911-1912.
RGE núm. 3480/92, relativa a reglameot que desenrotllara
la Llei 1/1991, de 8 d'abril, de protecció deis animals que
viuen a Pentorn huma.
DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1910-1911.
RGE núm. 3532/92, relativa a informe favorable al camp de
golf de Puntiró.
DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1966-1967.
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RGE núm. 3599192, relativa a credit definitiu que té
actua1ment la partida pressupostaria referent al P1a de
residus solids urbans, despres d'haver desviat una part
important del fons d'aquesta partida a la SocietatBalear de
Capital Risc SAo
DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1967-1968.

,

.
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RGE núm. 2275/91, relativa a crisi a la construcció nautica
a les lIIes Balears.
DS núm. 23 (12 de mary), pago 1089-1093.
RGE núm. 3134/91, relativa a millora del finant;ament de
les corporacions locals.
DS núm. 31 (9 d' abril), pago 1365-13 73.

RGE núm. 3600/92, relativa a inversions que ha efectuat el
Govern de la CAIB durant el 1992 amb carrec a la partida
pressupostaria de res idus solids urbans.
DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1968.

RGE núm. 3135/91, relativa a regulació d'activitats de
turisme de vehicles tot terreny.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1518-1522.

RGE núm. 3704/92, relativa a situació, personal i
pressupost de I'oficina d 'informació juvenil de Formentera.
DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2018-2019.

RGE núm. 24/92, relativa a crea ció del Pla d'inversions
culturals de les lIIes Balears.
DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1285-1291.

RGE núm. 3721/92, relativa a qualitat deIs combustibles
que es venen a les benzineres.
DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2019.

RGE núm. 706/92, relativa a creació d'un organ per a la
formació professional i permanent o continuada deis
treballadors del sector del turisme.
DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1291-1296.

RGE núm. 3755/92, relativa a no acatament de la sentencia
271/92.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2119-2120.
RGE núm. 3756/92, relativa a aportació del Govern a
l'embajada cultural balear.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2l21.

RGE núm. 3783/92, relativa a visita del secretari general
d'ERC a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2120-2121.
RGE núm. 3787/92, relativa a analítica de les aigües del
port de Maó.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2122.
RGE núm. 3788/92, relativa a possible contamina ció de la
producció marisquera al port de Maó.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2122-2123.
RGE núm. 3805/92, relativa a convocatOria de la plat;a de
restaurador del Museu Arqueologic d 'Eivissa i Formentera.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2118-2119.
RGE núm. 3811/92, relativa a activació Comissió Mixta
Comunitat Autc'moma-diocesis de les IIIes Balears.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2123-2125.

RGE núm. 753/92, relativa a programa d'acció comunitaria
Helios 11.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1522-1525.
RGE núm. 821/92, relativa a protecció de les festes
populars.
DS núm. 37 (20 de maig), pago 1531-1535.
RGE núm. 1043/92, relativa a cessió als consells insulars de
la gestió de Pensions no contributives.
DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1349-1353.
RGE núm. 1101/92, relativa a problematica Hospital Son
Dureta de Palma.
DS núm. 37 (20 de maig), pago 1535-1540.
RGE núm. 1184/92, relativa a mesures a prendre per tal
d'evitar I'activitat deIs anomenats "manteros".
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1473-1480.
RGE núm. 1291/92, relativa a la presentació del Projecte de
L1ei per a la creació del Consell Economic i Social de les
IIIes Balears.
DS núm. 33 (6 de maig), pago 1418-1423.
RGE núm. 1364/92, relativa a deroga ció del Decret 3/1992
sobre regulació de subvencions.
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1431-1438.

PROPOSICIONS NO DE LLEI
RGE núm. 2065/91, relativa a escoles elementals de música.
OS núm. 21 (4 i 5 de man;:), pago 1006-1012.
RGE núm. 2264/91, relativa a pla d'actuació en materia de
Ilromoció social de la minoria gitana.
OS núm. 21 (4 i 5 de mar y), pago 1012 .

•

RGE núm. 1454/92, relativa a norma1ització lingüística en
esdeveniments esportius.
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1438-1443.
RGE núm. 1517/92, relativa al rescat d'un excursionista
mort al Puig de Galatzó.
DS núm. 37 (20 de maig), pago 1540-1544.

Ii
42

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1992/ Fascicle 1

RGE núm. 1708/92, relativa a camping en Es Ca Marí de
Formentera.

RGE núm. 2772/92, relativa a Pla director sectorial de
ports esportius.

DS núm. 35 (13 de maig), pago 1480-1488.

DS núm. 42 (7 d'octubre), pago 1707-1712.

RGE núm. 1709/92, relativa a Ponencia sobre finan~ament
deis consells insulars i municipals.

RGE núm. 2800/92, relativa a expedients sancionadors
oberts a pagesos per adquirir gasoil A.

DS núm. 36 (19 de maig), pago 1511-1518.

DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1981-1989.

RGE núm. 2084/92, relativa a actuacions del MEC,
eontradictories amb I'ordenament legal de les IIIes Balears.

RGE núm. 2809/92, relativa a ajudes financeres previstes
en el Pla mare de competitivitat per a la millora de! sector
turístico

DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1624-1630.

DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 1847-1851.

RGE núm. 2127/92, relativa a compliment del Decret
100/1990.
DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1645-1651.

RGE núm. 2839/92, relativa a l'augment del grau de
protecció de les costes pels ajuntaments en PDS de ports
csportius.

RGE núm. 2266/92, relativa a transferencia als nuclis de
població dispersos de competencies reals en materia
d'administració, gestió i suficiencia financera.

DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 1851-1858.

DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1630-1635.

RGE núm. 2985/92, relativa a campanya informativa sobre
el tractat de Maastricht.
DS núm. 50 (lO de novembre), pago 2001-2007.

RGE núm. 2392/92, relativa a desenvolupament de la L1ei
reguladora de la televisió privada.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1880-1884.

RGE núm. 3201/92, relativa a caducitat en les declaracions
d'interes social.
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1884-1889.

RGE núm. 2477/92, relativa a articulacions de les
regularitzacions de desenvolupament de la L1ei 9/1991.
DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1651-1659.

RGE núm. 3208/92, relativa a congelació de les percepcions
economiques.
DS núm. 50 (10 de novembre), pago 2007-2011.

RGE núm. 2557/92, relativa a Iliure accés a la zona de
domini públic.
DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1921-1926.

RGE núm. 3342/92, relativa a defensa deis drets Iingüístics
deis viatgers.
DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2030-2035.

RGE núm. 2563/92, relativa a cessió del 15% de I'IRPF.
DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1947-1950.

RGE núm. 3496/92, relativa a Projecte de L1ei regulador de
la publicitat provinent del sector públic.

RGE núm. 2564/92, relativa a accessibilitat deIs
minusvalids al transport discrecional.

DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2035-2042.

DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1950-1954.

RGE núm. 3544/92, relativa a rebuig de l'apologia del
terrorisme.

RGE núm. 2658/92, relativa a I'exercici de competencies en
materia d'ordenació farmaceutica.

DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2054-2060.

DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1954-1961.

RGE núm. 3652/92, relativa a declaració de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera com a Parc Natural.

RGE núm. 2661/92, relativa a contractació deis projectes
d'inversió de capital previst en els pressuposts del 1992.

DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2060-2068.

DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1687-1691.

RGE núm. 3698/92, relativa a deficiencies al tram
Marratxí-Consell de l'autovia central de Mallorca.

RGE núm. 2666/92, relativa a Directrius d'ordenació
territorial.

DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2068-2078.

DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1691-1695.

RGE núm. 3699/92, relativa a criteris d'adquisició
d'elements artístics destinats a la xarxa viaria de les Illes
Balears.

RGE núm. 2668/92, relativa a Pla d'ordenació de I'oferta
turística.

DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2144-2148.

DS núm. 42 (7 d'octubre), pago 1712-1719.

RGE núm. 2771/92, relativa a Pla d'extensió de I'educació
física als centres docents.
DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1975-1981.

RGE núm. 3722/92, relativa a atenció als malalts mentals
aguts a l'iIIa de Menorca.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2138-2144.

.~
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RGE núm. 3726/92, relativa a utilització de les
instaHacions de les estacions navals de Maó i Sóller per a
amarrament, avituallament i reparació d'embarcacions
esportives.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2l32-2l38.
RGE núm. 3744/92, relativa a impuls del catala al Senat.
DS núm. 54 (25 de novembre), pago 2148-2151.
RGE núm. 3753/92 i 3754/92, relatives a obertura de les
places de catala a I'Escola d'Idiomes de Balears, i a
catalogació de places en catala a l'ensenyan~a secundaria.
DS núm. 56 (l de desembre), pago 2178-2184.
RGE núm. 3765/92, relativa a ajuts a les indústries de
ceramica.
DS núm. 56 (1 de desembre), pago 2184-2191.
RGE núm. 3766/92, relativa a difusió de les activitats i
ajudes de la Comissió de les Comunitats Europees.
DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2154-2158 .
RGE núm. 3768/92, relativa a retoro de funcionaris que es
troben fora de les Illes Balears.
DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2158-2164.

COMPAREIXENCES
Del Molt Honorable Sr. President del Govern de la CAIB,
per tal d'informar la Cambra, sobre la situació plantejada
amb la destitució de la titular de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.
DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1667-1675.

COMISSIONS NO PERMANENTS
D'INVESTIGACIÓ
Proposta de creació d'una comissió d'investigació per tal
d'investigar I'actuació del Govero de la CAm, en relació
amb I'ampliació de capital de la Societat Balear de Capital
Risc SA, i l'adquisició per aquesta d'accions de la societat
Bon Sossec SA, així com la realitat de les aportacions i la
vlabilitat de I'empresa.
DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2042-2049.

INFORMES

.

Informe de la Comissió de I'Estatut deIs diputats.
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1407.
Informe de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, sobre
Incompatibilitats deis diputats Hbles. Srs. Francesc Antich
J. Ollver, Maria Antonia Vadell i Ferrer i Joan B. Gomila i
Dlrbcr.
. f)S núm. 44 (20 d'octubre), pago 1837.
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PARLAMENT
Liquidació del pressupost del Parlament de les IIles Balears
del 1991.
DS núm. 21 (4 i 5 de mars:), pago 1021-1022.

DIPUTATS
Jurament o promesa al carrec de Diputada de la Sra.
Maria Antonia Vadell i Ferrer.
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1430.
Jurament o promesa al carrec de Diputats deis Srs.
Francesc Antich i Oliver i Joan Bosco Gomila i Barber.
DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1607.

DIVERSOS
Debat sobre la procedencia o no que el Parlament interposi
recurs d'inconstitucionalitat contra la L1ei 1/1992 de
defensa de la seguretat ciutadana.
DS núm. 36 (19 de maig), pago 1496-1498.

•

