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ALBEROLA I MARTÍNEZ, CARLOTA (Grup 
I·.rlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Jur.ment o promesa del carrec, DS núm. 28 (1 d'abril) pago 
1270, 

Ilropollclons de llei 
ROE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

R modlflcació de determinats articIes de la Llei 1/91, de 30 de 

45 

76 

82 

gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3722/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a atenció als malalts mentals aguts a I'illa de Menorca, DS 
núm. 54 (25 de novembre), pago 2141-2142. 

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

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les IIIes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1740 i 1787-1791. 
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Projectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2195-2198, 
2201-2203,2205,2208,2210,2212-2214,2217,2219-2221, 
2223-2225,2227,2269-2271,2274,2277-2278,2343,2346 i 
2414. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 805/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació dc l'articlc 5.1 dc la Llei 10/91, de 27 de 
novembre, de creació i regulació de l'Institut Balear de 
l'Administració Pública, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1298. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3742/92, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
la CAIB per al 1993, DS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2101-2104,2108-2109 i 2111. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fmanyament autonomic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de mary), pago 1177-1178. 

InterpeHacions 
RGE núm. 700/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa al capteniment del Govern de les Illes Balears respecte 
del procés autonomic, DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1311-1312. 

Mocions 
RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia de comery, DS núm. 24 (17 de mary), pago 
1125. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3134/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a millora del [mancyament de les corporacions locals, 
DS núm. 31 (9 d'abril), pago 1367-1369 i 1372-1373. 

RGE núm. 2563/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a cessió del 15% de l'IRPF, DS núm. 48 (3 de 
novembre), pago 1948-1949. 

RGE núm. 2661/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contractació deIs projectes d'inversió de capital 
previst en els pressuposts del 1992, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pago 1687-1688 i 1690-1691. 

RGE núm. 2800/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirir 
gasoil A, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1983. 

RGE núm. 3753/92 i 3754/92, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relatives a obertura de les places de cata la a l'Escola 
d'Idiomes de Balears, i a catalogació de places en catala a 
l'ensenyanya secundaria, DS núm. 56 (1 de desembre), pago 
2183. 

RGE núm. 3765/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a ajuts a les indústries de ceramica, DS núm. 56 (1 de 
desembre), pago 2186-2188 i 2190. 

Comissions no permanents d'investigació 
Proposta de creació d'una comissió d'investigació per tal 

d'investigar l'actuació del Govern de la CAIB, en relació amb 
l'ampliació de capital de la Societat Balear de Capital Risc, 
SA, i l'adquisició per aquesta d'accions de la societat Bon 
So~~ec, SA, així com la realitat de les aportacions i la viabilitat 
de l'empresa, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2042-2044 
i 2048-2049. 

Qüestíons d'ordre 
Enrelació amb la petició de suspensió de la sessió del debat 

de presa en consideració de 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 consells 
insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 20 (13 
de febrer), pag.969. 

En relació amb la Pregunta RGE núm. 982/92, relativa a 
línia de transport escolar Son Servera-Arta, DS núm. 26 (25 de 
marcy), pago 1188. 

En relació amb la Compareixeuya del Molt Honorable Sr. 
President del Govem 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 1673. 

En relació amb la Proposició no de llei, RGE núm. 
2557/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a lliure 
accés a la zona de domini públic, DS núm. 47 (28 d'octubre), 
pag.1926. 

ANTICR 1 OLIVER, FRANCESC (Grup ParJamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carrec, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1607. 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2275-2276, 
2278-2279,2318-2319 i 2391-2392. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 

a modificació de determinats artic1es de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, .oS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3041/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govern en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 
1817. 
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M UI'lCl 11 s 
IWE núm. 3522/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

Ifllnllvll a política del Govern en materia de promoció i 
/l,ihllhilitació d'habitatges, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 
14M2·1944. 

II¡\I~CELÓ I MARTÍ, JO ANA MARIA (Grup 
1'11 rlamentari Socialista) 

IlroJcctes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

111 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2208-2209, 
JlI 0-2312,2314,2323,2325-2327,2387-2388 i 2393. 

I'roposicions de llei 
RGE núm. 3336/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

11 moratoria en la elassificació de nous soIs urbans, 
lII'banitzables o aptes per a la urbanització a les zones 
l'ostaneres de les Illes Balears, DS núm. 22 (11 de mar~), pago 
1053-1054 i 1056-1057. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
11 modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
Ilcner, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
dC!jembre), pago 2406 i 2416-2417. 

Intcrpel'lacions 
RGE núm. 2232/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

I'clativa a política del Govern en materia de medi ambient, DS 
nUI11. 26 (25 de mar~), pago 1200-1201. 

RGE núm. 1359/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
11 politica d'aigües, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1395. 

RGE núm. 1713/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
I"clativa al Pla general de carreteres, DS núm. 34 (12 de maig), 
IlAg. 1443-1444 i 1446-1447. 

RGE núm. 2593/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
1'C!lutiva a política del Govern en materia de ports esportius, DS 
",~m. 42 (7 d'octubre), pago 1703-1704. 

Mocions 
RGE núm. 1453/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

Ittlntiva a política del Govern en materia de medi ambient, DS 
l1t1m. 30 (8 d'abril), pago 1345-1346. 

RGE núm. 2117/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
11 polltica en materia d'aigües, DS núm. 36 (19 de maig), pago 
1107-1508. 

RGE núm. 2227/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
It'll1tiva al Pla General de carreteres, DS núm. 39 (29 de 
~l'lell1bre), pago 1615-1616 i 1618-1619. 

RGE núm. 3327/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
1t'lnliva a política del Govern en materia de ports esportius, DS 
11 fl 111 , 46 (27 d'octubre), pago 1872-1873. 

l'l'nposlcions no de lIei 
IW E núm. 2666/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

1"lntlva a Directrius d'ordenació territorial, DS núm. 41 (6 
¡I'uc(ubrc), pago 1691-1693 i 1695. 

RGE núm. 2772/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial de ports esportius, DS núm. 42 
(7 d'octubre), pago 1707-1708 i 1710-1711. 

RGE núm. 2839/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a l'augment del grau de protecció de les costes pels 
ajuntaments en PDS de ports esportius, DS núm. 45 (21 
d'octubre), pago 1853-1854 i 1857-1858. 

RGE núm. 3201192, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a caducitat en les deelaracions d'interes social, DS 
núm. 46 (27 d'octubre), pago 1885-1888. 

RGE núm. 3698/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a deficiencies al tram Marratxí-Consell de l'autovia 
central de Mallorca, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2069-
2070,2072-2073 i 2076-2077. 

CAÑELLAS I FONS, CARLES (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1965/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govern envers l'entrada en vigencia de 
l'Acta Única Europea, DS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 991. 

RGE núm. 3243/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de comer~, DS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 998. 

Mocions 
RGE núm. 917/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govern envers de l'entrada en vigencia 
de l' Acta Única Europea, DS núm. 24 (17 de mar~), pago 1114-
1116. 

RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política en materia de comer~, DS núm. 24 (17 de mar~), pago 
1127. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1184/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat deIs 
anomenats "manteros", DS núm. 35 (13 de maig), pago 1475-
1477, 1479-1480. 

RGE núm. 2392/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a desenvolupament de la Llei reguladora de la televisió 
privada, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1883-1884. 

CAÑELLAS I FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari 
Partít Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
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d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2408. ' • 

CASTRO 1 GANDASEGUI, CARME (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Servei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 de juliol), pag 1559-
1560, 1562-1564, 1568, 1574-1576, 1579-1580, 1584-1585 i 
1588. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 705/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de la tercera edat, DS núm. 24 (17 de mar¡¡:), 
pag.1108. 

Mocions 
RGE núm. 1284/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
en materia de tercera edat, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1338. 

CA V A DE LLANO 1 CARRIÓ, MARÍA LUÍSA (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístil: de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2408. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1708/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a camping en Es Ca Marí de Formentera, DS núm. 35 
(13 de maig), pago 1481-1483 i 1487-1488. 

RGE núm. 2658/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a I'exercici de competencies en materia d'ordenació 
farmaceutica, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1957-1961. 

RGE núm. 3496/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Projecte de Llei regulador de la publicitat provinent 
del sector públic, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2037-
2039 i 2041-2042. 

COLL 1 AL· LÉS, LLUÍS (Grup Parlamentari Partít 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 

, 

gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 23/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política d'ensenyament de la música a les llles Balears, DS 
núm. 21 (4 i 5 de mar¡¡:), pago 1004. 

Morion8 
RGE núm. 948/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'ensenyament de la música a les IlIes 
Balears, DS núm. 24 (17 de mar¡¡:), pago 1134-1135. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2065/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles elementals de música, DS núm. 21 (4 i 5 de 
mar¡¡:), pago 10 11. 

RGE núm. 2771/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Pla d'extensió de I'educació fisica als centres 
docents, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1979-1981. 

FERRÁ 1 CAPLLONCH, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2265. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1295/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a protecció deIs animals que viuen a l'entom huma, DS núm. 
30 (8 d'abril), pago 1355 i 1357. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats artic1es de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Preguntes 
RGE núm. 3281/92, relativa a l'aixecament de cartes 

batimetriques, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1808-1809. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2557/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a lliure accés a la zona de domini públic, DS núm. 47 
(28 d'octubre), pago 1923. 

FERRER 1 BASCUÑANA, MARIA DEL PILAR (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les llles Ba1ears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 
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Inlcrpel·lacions 
RGE núm. 1520/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

11 compliment de la Llei 16/1985 en relació amb conjunts 
historicoartístics, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1502. 

RGE núm. 2484/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a transferencies als consells insulars en materia de 
cultura, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1685. 

Mocions 
RGE núm. 2254/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

11 política de Patrimoni historicoartístic, DS núm. 39 (29 de 
~(ltembre), pago 1622-1624. 

.'roposicions no de Ilei 
RGE núm. 821/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a protecció de les festes populars, DS núm. 37 (20 de 
llIaig), pago 1533-1535. 

RGE núm. 2127/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a complimentdel Decret 100/1990, DS núm. 40 (30 de 
Nctembre), pago 1649. 

RGE núm. 3699/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris d'adquisició d'elements artístics destinats a 
111 xarxa viaria deles Illes Balears, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2146-2147. 

RGE núm. 3744/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a impuls del catala al Senat, DS núm. 54 (25 de 
lIovembre), pago 2150. 

G1LET 1 GIRART, FRANCESC (Grup Parlamentari 
I'artit Popular-Unió Mallorquina) 

I'roposicions de Ilei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

It modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
Iltmer, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
11csembre), pago 2408. 

"roposicions no de lIei 
RGE núm. 1517/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

tollltiva al rescat d'un excursionista mort al Puig de Galatzó, 
ns núm. 37 (20 de maig), pago 1542 i 1544. 

(iÓMEZ 1 ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Nocla lista) 

l'roJcctes de Ilei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Hllrvei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 dejuliol), pago 1559-
I ~60, 1563, 1574, 1576-1579 i 1586-1587. 

IW E núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 
ni 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2333-2334, 
JUS, 2342 i 2344-2345. 

l'I'tlf)osicions de lIei 
ttoE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

M mudlficació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
llfHor, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 

d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Preguntes 
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 mare;:), pago 1192-
1193. 

RGE núm. 1236/92, relativa a deelaració 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 mare;:), pago 1231-1232. 

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. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1043/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a cessió als consells insulars de la gestió de pensions 
no contributives, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1349-1350 i 
1352. 

RGE núm. 2658/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a l'exercici de competencies en materia d'ordenació 
farmaceutica, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1956-1957. 

RGE núm. 3722/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a atenció als malalts mentals aguts a l'illa de Menorca, DS 
núm. 54 (25 de novembre), pago 2140-2141 i 2143. 

GOMILA IBARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari 
PSM-EEM) 

Jurament o promesa del carrec, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1607. 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2380. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 3384/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de joventut, DS núm. 49 (4 de 
novembre), pago 1972-1973. 

Mocions 
RGE núm. 3700/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de joventut, DS núm. 51 (17 de 
novembre), pago 2027. 
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Proposicíons no de Ileí 
RGE núm. 2392/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a desenvolupament de la L1ei reguladora de la televisió 
privada, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1881 i 1884. 

RGE núm. 3744/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a impuls del catala al Senat, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2149 i 2151. 

RGE núm. 3753/92 i 3754/92, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relatives a obertura de les places de catala a l'Escola 
d'Idiomcs dc Balcars, i a catalogació de placc3 cn catalí'l a 
I'ensenyanya secundaria, DS núm. 56 (1 de desembre), pago 
2178-2179 i 2182. 

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les I1Ies Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1760-1763, 1767-1768, 1770, 1773-
1775,1781-1782,1784,1786-1787,1789-1790 i 1793-1794. 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3324/91, de modificació de la disposició final 

primera de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística, DS núm. 
33 (6 de maig), pago 1425-1426. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3336/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a moratoria en la classificació de nous soIs urbans, 
urbanitzables o aptes per a la urbanització a les zones 
costaneres de les Illes Balears, DS núm. 22 (I 1 de mary), pago 
1054-1055 i 1057. 

RGE núm. 805192, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació de l'article 5.1 de la L1ei 10/91, de 27 de 
novembre, de creació i regulació de l'Institut Balear de 
l'Administració Pública, DS núm. 28 (l d'abril), pago 1299-
1300. 

RGE núm. 1213/92, d'iniciativa popular, relativa a 
modificació de la Llei 14/1991, DS núm. 34 (12 demaig), pago 
1454-1455 i 1458. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats articles de la L1ei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les are es 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 46 (27 
d'octubre), pago 1889-1892 i 1900-1902; i DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2404, 2407, 2409, 2412-2413, 2418-2419, 
2422-2423, 2434-2435, 2437-2438, 2440-2444, 2446-2447, 
2450,2453,2457 i 2459. 
Esmenes a la totalitat 

RGE núm. 2787/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposició de Llei d'iniciativa legislativa popular de 
modificació de la Llei 14/91, de declaració de l'arxipelag de 
Cabrera Pare Nacional MaritimoTerrestre, DS núm. 44 (20 
d'octubre), pago 1833-1835. 

RGE núm. 3907/92, del Grup Parlamentari Mixt, a la 
Proposició de Llei de modificació de deterrninats articles de la 

L1ei 1/91, de 30 de gener, d'Espais Naturals i de Regim 
Urbanístic de les Arees d'EspeciaI Protecció de les Illes 
Balears, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2168-2169 i 2172. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fmanyament autonomic en el període 1992-1996, 
DSnúm. 25 (18demary),pag. 1167-1168, 1171, 1174-1175 
i 1180. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 700/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa al capteniment del Govem de les Illes Balears respecte 
del procés autonomic, DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1312. 

RGE núm. 1713/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla general de carreteres, DS núm. 34 (12 de maig), 
pag.1446. 

RGE núm. 2593/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de ports esportius, DS 
núm. 42 (7 d'octubre), pago 1704-1705. 

Mocions 
RGE núm. 1453/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de medi ambient, DS 
núm. 30 (8 d'abril), pago 1346-1347 i 1349. 

RGE núm. 1651/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al capteniment del Govem de les Illes Balears respecte 
del procés autonomic, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1414-
1415i1417. 

RGE núm. 2117/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en materia d'aigües, DS núm. 36 (19 de maig), pago 
1508-1509. 

RGE núm. 2227/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de carreteres, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1617-1620. 

Proposicions no de llei 
RGEnÚill. 2275/91, del GrupParlamentariPP-UM, relativa 

a crisi a la construcció nautica a les Illes Balears, DS núm. 23 
(12 de mary), pago 1093. 

RGE núm. 2666/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Directrius d'ordenació territorial, DS núm. 41 (6 
d'octubre), pago 1693-1695. 

RGE núm. 2668/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla d'ordenació de l'oferta turística, DS núm. 42 (7 
d'octubre), pago 1715-1718. 

RGE núm. 3544/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a rebuig de l' apologia del terrorisme, DS núm. 52 (18 de 
novembre), pago 2054-2055, 2058 i 2060. 

RGE núm. 3652/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com 
aPare Natural, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2064-2065 
i 2067-2068. 

RGE núm. 3698/92, del Grup Parlamentari Socialista, del 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiencies al tram 
Marratxí-Consell de I'autovia central de Mallorca, DS núm. 52 
(18 de novembre), pago 2075-2076 i 2077-2078. 
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I{(lE núm. 3765/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
I~I/ltivl\ a ajuts a les indústries de ceramica, OS núm. 56 (1 de 
",,"ombre), pago 2188-2190. 

e 'umpareixences 
Del Molt Honorable Sr. President del Govern de la CAIB, 

~(lhl'c la situació plantejada amb la destitució de la titular de la 
('onsclleria de Cultura, Educació i Esports, OS núm. 41 (6 
d'octubre), pago 1672-1673. 

U'lIltres 
Debat sobre la procedencia o no que el Parlament interposi 

i(\CUfS d'inconstitucionalitat contra la Llei 1/1992 de defensa 
dr la seguretat ciutadana, OS núm. 36 (19 de maig), pago 1498. 

<aJASCH I RIBAS, MIQUEL (Grup Parlamentari Partit 
I)upular-Unió Mallorquina) 

I','oposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

II1110dificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
"ener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
Il'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
dOHembre), pago 2407. 

IIUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari Partit 
I'Clpular-Unió Mallorquina) 

I)rojectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

111 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2199, 2206-
),207,2210-2211,2215,2218-2220,2225,2227,2256,2258-
1259,2261,2264,2266-2267,2287-2290,2295,2298-2299, 
J301,2308,2310, 2317,2320-2321, 2324,2326-2327, 2365-
)166,2385,2387-2389 i 2392-2393. 

ItrClposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 

11 rnodificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
11 ti llar, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
IIt'Hcmbre), pago 2407. 

I~Nmenes a la totalitat 
ROE núm. 3758/92, del Grup Parlamentari Mixt, al 

I'I'II.lccte de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
111 CAIB per al 1993, OS núm. 53 (24 de novembre), pago 
)O!) 1·2093. 

IWE núm. 3757/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
lllO.leete de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
111 CAIB per al 1993, OS núm. 53 (24 de novembre), pago 
JOI)()·21 O 1. 

IWE núm. 3742/92, del Grup Parlamentari Socialista, al 
1'1 .. .léete de !lei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 

la CAIB per al 1993, OS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2109-2112. 

Interpel'lacions 
RGE núm, 3461/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política de desenvolupament tant autonomic, amb caracter 
general, com de l'administració autonomica, en particular, OS 
núm. 50 (10 de novembre), pago 1998-1999. 

Mocions 
RGE núm. 3336/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a transferencies als consells insulars en materia de cultura, DS 
núm. 47 (28 d'octubre), pago 1917-1918 i 1920-1921. 

RGE núm. 3782/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de desenvolupament autonomic amb caracter general, 
com de l'administració autonomica en particular, OS núm. 54 
(25 de novembre), pago 2128-2130 i 2132. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3134/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a millora del fmanr;:ament de les corporacions locals, 
OS núm. 31 (9 d'abril), pago 1369-1371 i 1373. 

RGE núm. 1364/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a derogació del Decret 3/1992 sobre regulació de 
subvencions, OS núm. 34 (12 de maig), pago 1436. 

RGE núm. 2563/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a cessió del 15% de l'IRPF, OS núm. 48 (3 de 
novembre), pago 1949-1950. 

RGE núm. 3766/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les 
Comunitats Europees, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2156-
2157. 

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanistic de les arees 
d'especial protecció de les IlIes Balears, OS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Interpel-lacions 
RGE núm. 3041/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, OS núm. 44 (20 d'octubre), pago 
1817-1818. 

Mocions 
RGE núm. 3327/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de ports esportius, DS 
núm. 46 (27 d'octubre), pago 1873-1875. 

RGE núm. 3522/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de promoció i 
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rehabilitació d'habitatges, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 
1944-1946. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2557/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a lliure accés a la zona de domini públic, DS núm. 47 
(28 d'octubre), pago 1924-1926. 

RGE núm. 2772/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial de ports esportius, DS núm. 42 
(7 d ' octubre), pago 1709-1711. 

RGE núm. 2839/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a l'augment del grau de protecció de les costes pels 
ajuntaments en PDS de ports esportius, DS núm. 45 (21 
d'octubre), pago 1854-1855 i 1858. 

RGE núm. 3201/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a caducitat en les declaracions d'interes social, DS 
núm. 46 (27 d'octubre), pago 1887 i 1889. 

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari 
Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3344/91, relatiu a comunitats balears assentades 

fora del territori de la CAIB, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 
1589-1590,1592, 1595, 1597 i 1599. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 238/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació del Consell Económic i Social de les Illes 
Balears, DS núm. 22 (11 de manr), pago 1061-1063 i 1065. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d 'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407 i 2417. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 946/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 

Projecte de Llei de modificació de la disposició fmal primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, DS núm. 26 (25 de 
marr,:), pago 1223-1224. 

RGE núm. 949/92, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Llei de modificació de la disposició final primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, DS núm. 26 (25 de 
marr,:), pago 1226-1227. 

Interpcl'lacions 
RGE núm. 2232/91 , del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govern en materia de medi ambient, DS 
núm. 26 (25 de marr,:), pago 1201. 

RGE núm. 2264/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estrategia de desenvolupament i irmovació 
tecnológica per a les IIles Balears, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pago 1679. 

Mocions 
RGE núm. 3335/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a estrategia de desenvolupament i irmovació 
tecnológica per a les Illes Balears, DS núm. 46 (27 d'octubre), 
pag. 1877-1880. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1291/92, deIs grups parlamentaris Mixt, 

Socialista i PSM i EEM, relativa a la presentació del Projecte 
de Llei per a la ereació del Conscll Económic i Social de lcs 
Illes Balears, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1422. 

RGE núm. 2564/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accessibilitat deIs minusvalids al transport 
discrecional, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1951-1954. 

RGE núm. 3768/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a retorn de funcionaris que es troben fora de les Illes 
Balears, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2160-2162. 

LÓPEZ I CASASNOV AS, JOAN FRANCESC (Grup 
Parlamentari PSM i EEM) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3324/91, de modificació de la Disposició final 

primera de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística, DS núm. 
33 (6 de maig), pago 1424-1425. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/92, d'iniciativa popular, relativa a 

modificació de la Llei 14/1991, DS núm. 34 (12 de maig), pago 
1451-1452 i 1457. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 243/92, de modificació de l'artiele 2 de la Llei 

9/1990, d 'atribució de competencies als conseIls insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 20 (13 de febrer), 
pag.964-966 i 973-974. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 946/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 

Projecte de Llei de modificació de la disposició fmal primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, DS núm. 26 (25 de 
marr,:), pago 1220-1222 i 1224. 

RGE núm. 1004/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
243/92, de modificació de l' artiele 2 de la Llei 9/1990, 
d'atribució de competencies als conseIls insulars en materia 
d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1314-
1316 i 1319-1320. 

RGE núm. 1112/92, del Grup Parlamentari Socialista, a la 
Proposta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 
243/92, de modificació de l'article 2 de la Llei 9/1990, 
d'atribució de competencies als consells insulars en materia 
d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1324. 
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i '1I11111111cRcions del Govern 
~OE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

_1_ltlmo de finanIYament autonomic en el període 1992-1996, 
IJS numo 25 (18 de marIY), pago 1168-1169 i 1171-1172. 

IlIltlrpcl-lacions 
IWE núm. 2066/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

Il,lnt iva a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
)) (11 de marIY), pago 1039-1040. 

IWE núm. 2232/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
Il\lnliva a política del Govem en materia de me di ambient, DS 
1111111.26 (25 de marIY), pago 1195-1197 i 1201-1202. 

ROE núm. 163/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
1l'lnliva a política d'arqueologia, DS núm. 22 (11 de marIY), 
pl\g. \046-1047. 

ROE núm. 705/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
'1llutiva a política de la tercera edat, DS núm. 24 (17 de marIY), 
pAgo 1108. 

ROE núm. 1359/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
11 politica d'aigües, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1394-1395. 

ROE núm. 1520/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
11 compliment de la Llei 16/1985 en relació amb conjunts 
hlHtoricoartístics, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1501. 

Mocions 
ROE núm. 948/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

roll1tiva a política d'ensenyament de la música a les Illes 
1i"lears, DS núm. 24 (17 de marIY), pago 1133. 

ROE núm. 1083/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
,'ollltiva a política d'arqueologia, DS núm. 26 (25 de marIY), 
Ill\g. 1216. 

ROE núm. 1453/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
r~lativa a política del Govem en materia de medi ambient, DS 
"lIm. 30 (8 d'abril), pago 1342-1344 i 1348-1349. 

ROE núm. 2117/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
" politica en materia d'aigües, DS núm. 36 (19 de maig), pago 
I~07iI511. 

1I,'cguntes 
ROE núm. 750/92, relativa a afectacions en la Llei d'Espais 

Nllturals, DS núm. 22 (11 de marIY), pago 1027-1028. 
ROE núm. 820/92, relativa a l'obertura d'un vial a l'ANEI 

IU'lInero 10, DS núm. 22 (11 de mary), pago 1033-1034. 
ROE núm. 862/92, relativa a construcció d'una edificació 

,Iins una area rural d'interes paisatgístic, DS núm. 24 (17 de 
111 11 l"Iy ), pago 1099-1100. 

ROE núm. 863/92, relativa a explotació d'arids a Tirant, 
I>S núm. 24 (17 de marr;:), pago 1101. 

ROE núm. 864/92, relativa a resposta de la Conselleria de 
( '"Itura a la pregunta RGE núm. 1398, DS núm. 24 (17 de 
IIl1l1'fY), pago 1101-1102. 

ROE núm. 1075/92, relativa a projecte de llei de reforma 
tll'l Dret Civil, DS núm. 27 (26 de marIY), pago 1238. 

lWE núm. 1100/92, relativa a celebració de l'any del 
I"Intlll, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1331-1333. 

RUE núm. 1652/92, relativa a Reial Decret de reforma del 
!lU'lcut de treball, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1390. 

A 

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

ROE núm. 1918/92, relativa a informe museologic en 
relació al Museu de Menorca, DS núm. 35 (13 de maig), pago 
1463. 

RGE núm. 2082/92, relativa a moratoria en la tala 
d'alzines, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1494-1495. 

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

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

Proposicions no de llei 
RGE núm. 24/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a creació del Pla d'inversions culturals de les Illes Balears, DS 
núm. 28 (1 d'abril), pago 1287-1289. 

RGE núm. 1708/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a camping en Es Ca Marí de Fonnentera, DS núm. 35 
(13 de maig), pago 1485. 

MAGAÑA 1 ALAPONT, ENCARNACIÓ (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de llei 
ROE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació'de detenninats arlicles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Preguntes 
ROE núm. 1176/92, relativa a manca de criteris 

d'unificació respecte de la promoció turística de l'illa 
d'Eivissa, DS núm. 26 (25 de mary), pago 1188. 

ROE núm. 3373/92, relativa a incompliment per parl del 
Conseller Insular d'Eivissa i Fonnentera de la Llei de 
nonnalització lingüística, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 
1930-1931. 

RGE núm. 3805/92, relativa a convocatoria de la plalYa de 
restaurador del Museu Arqueologic d'Eivissa i Fonnentera, DS 
núm. 54 (25 de novembre), pago 2118-2119. 

Proposicions no de llei 
ROE núm. 3208/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a congelació de les percepcions economiques, DS núm. 
50 (10 de novembre), pago 2008-2009. 

MARÍ 1 CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Orup ParlamentariPP-UM, relativa 

a modificació de detenninats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
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gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407, 2424-2425, 2428-2429 i 2433. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1043/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a cessió als consells insulars de la gestió de Pensions 
no contributives, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1351-1353. 

MARÍ 1 FERRER, ANTONI (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS ntun. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Interpel'laciolls 
RGE núm. 2066/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
2201 de mary), pago 1040. 

Mociolls 
RGE núm. 1065/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
26 (25 de mary), pago 1211-1212. 

MARÍ 1 SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2380-2381. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1520/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a compliment de la Llei 16/1985 en relació amb conjunts 
historicoartístics, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1501. 

Mocions 
RGE núm. 2254/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política de Patrimoni historicoartístic, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1621-1622. 

Preguntes 
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), pago 1194-1195. 

RGE núm. 1285/92, relativa a ronda de Ses PaYsses de Sant 
Antoni, DS núm. 27 (26 de mary), 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. 

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. 

RGE núm. 3283/92, relativa a mala olor que causen les 
plantes depuradores, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1809-
1810. 

MARÍ [ TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular-Unió 
Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

InterpeHacions 
RGE núm. 163/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arqueologia, DS núm. 22 (11 de mary), 
pag.1047-1048. 

Mocions 
RGE núm. 1083/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'arqueologia, DS núm. 26 (25 de rnar~), 
pago 1217 i 1219. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 24/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a creació del Pla d' inversions culturals de les Illes Balears, DS 
núm. 28 (1 d'abril), pago 1289-1291. 

RGE núm. 2084/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a actuacions del MEC, contradictories amb 
l'ordenament legal de les Illes Balears, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1627-1628 i 1630. 

RGE núm. 3342/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a defensa deis drets lingüístics deis viatgers, DS núm. 
51 (17 de novembre), pago 2033-2035. 

RGE núm. 3753/92 i 3754/92, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relatives a obertura de les places de catala a l'Escola 
d'Idiomes de Balears, i a catalogació de places en catala a 
I'ensenyanya secundaria, DS núm. 56 (1 de desembre), pago 
2181-2182. 
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MAlnjNEz DE DIOS, JESÚS G. (Grup Parlamentari 
1'",,1It Popular-Unió Mallorquina) 

1" 'lIposicions de lIei 
RGE núm. 1295/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

11 protccció deIs animals que viuen a l'entorn huma, DS núm. 
\O (I! d'abril), pago 1356. 

RGE núm. 3093/92, del Grup ParJamentariPP-UM, relativa 
'1 Il\odificació de determinats artieles de la Llei 1191, de 30 de 
JJ.1·ncr, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'cspccial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
dl\NCmbre), pago 2408. 

I'roposicions no de lIei 
RGE núm. 1291192, deIs grups parlamentaris Mixt, 

Socialista i PSM i EEM, relativa a la presentació del Projecte 
de L1ei per a la creació del Consell Económic i Social de les 
lIJes Balears, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1420-1423. 

RGE núm. 1709/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
/'ell\tiva a Ponencia sobre fmanyament deIs consells insulars i 
municipals, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1514 i 1517-1518. 

RGE núm. 2985/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
,.tllativa a campanya informativa sobre el tractat de Maastricht, 
US núm. 50 (10 de novembre), pago 2004-2006 i 2009-2011. 

RGE núm. 3726/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
1\ lit i1ització de les instal'lacions de les estacions navals de Maó 
j Sóller per a amarrament, avituallament i reparació 
lI'cmbarcacions esportives, DS núm. 54 (25 de novembre), 
I,Ag. 2132-2134 i 2137-2138. 

Comissions no permanents d'investigació 
Proposta de creació d'una Comissió d'Investigació per tal 

d' Investigar l'actuació del Govern de la CAIB, en relació amb 
I'nmpliació de capital de la Societat Balear de Capital Risc, 
"'A. i l'adquisició per aquesta d'accions de la societat Bon 
SIINsec, SA, així com la realitat de les aportacions i la viabilitat 
~t" l' empresa, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2046-2049. 

MARTÍNEZ I POLENTINOS, JOSEP MIQUEL (Grup 
1Ilrlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

I"'oposicions de llei 
RG E núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

IIlIIodificació de determinats articles de la Llei 1191, de 30 de 
""IlClr, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'll8pecial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
.I""cmbre), pago 2407. 

IlItllrpcl'lacions 
ROE núm. 1654/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

'l!llIllvlI a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
HIIl\lcrgencia de 1 'Estat amb la Comunitat Europea 1992-1996, 
1''''1 m'lIn. 35 (13 de maig), pago 1470-1471. 

ItOE núm. 3384/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
lillllllvll a po\(tica general de joventut, OS núm. 49 (4 de 
IIlIvlllllbrc), pago 1973. 

Mocions 
RGE núm. 2220/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a efectes socials a les IIIes Balears del procés de 
convergencia de l'Estat amb la Comunitat Europea, DS núm. 
38 (15 dejuliol), pago 1554. 

RGE núm. 3700/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de joventut, DS núm. 51 (17 de 
novembre), pago 2027-2029. 

MESQUIDA I GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de llei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Servei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 dejuliol), pago 1561, 
1567, 1570, 1577, 1581 i 1586. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1191, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 109/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política que segueix el Govern en materia de 
promoció de la Comunitat Autónoma a través de la participació 
a flfes, exposicions i certamens, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 
1283-12845. 

RGE núm. 2498/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, OS núm. 40 (30 de setembre), pago 1643. 

Mocions 
RGE núm. 1609/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política en materia de promoció de la CA a través de 
la participació a flfes, exposicions i certamens, DS núm. 32 (5 
de maig), pago 1400-1402. 

RGE núm. 3202/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1823-1825 i 1827-
1828. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2800/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirir 
gasoil A, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1986-1987. 
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MOLL 1 MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de llei 
RGEnúm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la LIei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2409. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2066/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
22 (11 de mars;), pago 1036-1037 i 1040-1041. 

RGE núm. 3384/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de joventut, DS núm. 49 (4 de 
novembre), pago 1968-1971 i 1973-1974. 

Mocions 
RGE núm. 1065/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
26 (25 de mars;), pago 1210-1211. 

RGE núm. 3700/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de joventut, DS núm. 51 (17 de 
novembre), pago 2024-2026 i 2029-2030. 

Preguntes 
RGE núm. 3380/92, relativa a quines circumsmncies 

sociolingüístiques fan imprescindible que el Govem enviY al 
Parlament certificacions deis acords del Consell de Govem en 
versió bilingüe, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1866-1867. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2127/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a compliment del Decret 100/1990, DS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 1648-1649 i 1651. 

RGE núm. 2392/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a desenvolupament de la LIei reguladora de la televisió 
privada, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1882-1884. 

RGE núm. 3342/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a defensa deIs drets lingüístics deIs viatgers, DS núm. 
51 (17 denovembre), pago 2032-2034. 

RGE núm. 3753/92 i 3754/92, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relatives a obertura de les places de catala a l'Escola 
d'Idiomes de Balears, i a catalogació de place s en catala a 
l'ensenyans;a secundaria, DS núm. 56 (1 de desembre), pago 
2179-2183. 

MORAGUES 1 GOMILA, ALBERT (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2280-2282, 
2285-2286,2291-2292,2293-2294,2297-2298 i 2300. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei l/91, de 3 O de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2407. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1654/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de 1 'Estat amb la Comunitat Europea 1992-1996, 
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1469-1470. 

Preguntes 
RGE núm. 264/92, relativa a reunió del Consell Assessor 

de cultius marins, DS núm. 21 (4 i 5 de mars;), pago 982-983. 
RGE núm. 278/92, relativa a sequeres que sofreix el camp 

a la nostra comunitat autonoma, DS núm. 22 (11 de mars;), pago 
1030-103l. 

RGE núm. 703/92, relativa a mesures de vigilancia que ha 
establert la Cónselleria d'Agricultura i Pesca per tal de fer 
complir els horaris establerts quant a pesca d'arrossegament, 
DS núm. 23 (12 de marc;:), pago 1073-1074. 

RGE núm. 704/92, relativa a criteris per al' elaboració d'un 
pla director sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a 
l'illa de Menorca, DS núm. 23 (12 de mars;), pago 1075-1076. 

RGE núm. 983/92, relativa a productes deIs nostres sectors 
vitivinícola i altres elaboradors de productes derivats de 
l'alcohol a la [Ira Alimentaria-92 de Barcelona, DS núm. 27 
(26 de marc;:), pago 1235-1236. 

RGE núm. l367/92, relativa a normativa de la CEE sobre 
protecció animal i la tradició de fer matances, DS núm. 30 (8 
d'abril), pago 1330-1331. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. l364/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a derogació del Decret 3/1992 sobre regulació de 
subvencions, DS núm. 34 (12 de maig), pago 1431-1432, 1434 
i 1436-1437. 

RGE núm. 2220/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de l'Estat amb la Comunitat Europea, DS núm. 
38 (15 dejuliol), pago 1552-1554 i 1556-1557. 

RGE núm. 2800/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirir 
gasoil A, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1985-1986 i 
1988-1989. 

MOREY 1 BALLESTER, PERE JOAN (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
Proposició de llei RGE núm. 3093/92, del Grup 

Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de determinats 
articles de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais natural s i de 
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1I"llhn urbanlstic de les arees d'especial protecció de les Illes 
11111!lurs, OS núm. 58 (23 de desembre), pago 2408. 

MORRO 1 MARCE, MATEU (Grup Parlamentari PSM i 
II,I':M) 

I'roposicions de llei 
ROE núm. 3336/91, del Orup Parlamentari Mixt, relativa 

tl moratoria en la c1assificació de nous soIs urbans, 
IIrbnnitzables o aptes per a la urbanització a les zones 
rOIj(aneres de les Illes Balears, OS núm. 22 (11 de mary), pago 
IO:'i2 i 1056. 

( 'umunicacions del Govern 
ROE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

~¡Ij(ema de fmanyament autonomic en el període 1992-1996, 
I>S núm. 25 (18 de mary), pago 1151-1153, 1156-1157 i 1173-
1174. 

Intcrpel' lacions 
ROE núm. 700/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 

I'elativa al capteniment del Oovem de les Illes Balears respecte 
,101 procés autonomic, OS núm. 29 (2 d'abril), pago 1307-1309 
11312-1313. 

Mocions 
ROE núm. 1651192, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa al capteniment del Oovem de les Illes Balears respecte 
11,,1 procés autonomic, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1410-
1411 i 1415-1416. 

I'reguntes 
ROE núm. 2270/91, relativa a plantejaments per a la 

cnnstrucció d'un hospital general basic a Inca, DS núm. 21 (4 
I ~ de mary), pago 979-980. 

ROE núm. 1462/92, relativa a compet¿mcies en materia de 
llomery interior, DS núm. 31 (9 d'abril), pago 1364. 

ROE núm. 1465/92, relativa a proveYrnent d'aigua potable 
11 Palma, OS núm. 31 (9 d'abril), pago 1364. 

I'roposicions no de Ilei 
ROE núm. 3134/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

rl'loliva a millora del fmanyament de les corporacions locals, 
I)S núm. 31 (9 d'abril), pago 1365-1366 i 1371-1372. 

MlJNAR 1 RlUTORT, MARIA ANTONIA (Grup 
.' .. rlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

1'/'III)Osicions de Ilei 
ROE núm. 3093/92, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 

11 lIIudificació de determinats articles de la Llei 1191, de 30 de 
ll,,"or, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
.t 'llHpccial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
4h'NCll11bre), pago 2408. 

OBRADOR 1 MORA TINOS, FRANCESC (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, OS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1745-1748, 1755-1757 i 1779-17841. 

Proposicions de Ilei 
ROE núm. 3093/92, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artic1es de la Llei 1191, de 30 de 
gener, d' espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 46 (27 
d'octubre), pago 1898-1900 i 1903-1904. 

RGE núm. 3432/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació del Fons de cooperació municipal de les Illes 
Balears, OS núm. 50 (10 de novembre), pago 2012-2014. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fmantyament autonomic en el període 1992-1996, 
OS núm. 25 (18 de marty), pago 1158-1162 i 1172-1173. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 296/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 deis canon de sanejament 
d'aigües, OS núm. 23 (12 de marty), pago 1076-1078 i 1081-
1082. 

Mocions 
RGE núm. 1111/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 del Canon de sanejament 
d ' aigües, DS núm. 27 (26 de marty), pago 1245-1247, 1249-
1251 i 1255-1256. 

ROE núm. 1651/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al capteniment del Govem de les Illes Balears respecte 
del procés autonomic, OS núm. 33 (6 de maig), pago 1413 i 
1416-1417. 

Preguntes 
ROE núm. 1362/92, relativa a fmalitat de l'artiele 3 del 

Oecret 3/92 de 16 de gener sobre regulació de subvencions, OS 
núm. 28 (1 d'abril), pago 1270-1271. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2264/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla d'actuació en materia de promoció social de la 
minoria gitana, OS núm. 21 (4 i 5 de marty), pago 1012-1015 i 
1019-1021. 

ROE núm. 1184/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat deIs 
anomenats "manteros", OS núm. 35 (13 de maig), pago 1473-
1475 i 1478-1479. 

ROE núm. 2477/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a articulacions de les regularitzacions de 
desenvolupament de la Llei 9/1991, OS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 1652-1654 i 1657-1658. 
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Compareixences 
Del Molt Honorable Sr. President del Govem 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 1671-1672. 

AHusions 
En referencia desqualificacions al Grup Parlamentari 

Socialista, DS núm. 37 (20 de maig), pago 1530. 

D'altres 
Debat sobre la procedencia o no que el Parlament interposi 

recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 1/1992 de defensa 
de la seguretat ciutadana, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1496-
1497. 

ORFILA 1 PONS, RAMON (Grup Parlamentari PSM i 
EEM) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les IlIes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1771-1773,1775-1776 i 1794. 

Projectes de lIeí 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2226, 2286-
2287,2290-2291,2293,2295-2300, 2357-2359, 2363-2364, 
2367-2368 i 2369-2370. 

Proposicions de \leí 
RGE núm. 1295/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a protecció deIs animals que viuen a l'entom huma, DS núm. 
30 (8 d'abril), pago 1353-1354 i 1357-1358. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2408. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3243/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política de comen,;, DS núm. 21 (4 i 5 de mar¡;:), pago 995-
997. 

RGE núm. 109/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política que segueix el Govem en materia de 
promoció de la Comunitat Autonoma a través de la participació 
a fues, exposicions i certamens, DS núm. 28 (l d'abril), pago 
1279-1281 i 1284-1285. 

RGE núm. 401/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política industrial, DS núm. 23 (12 de mar¡;:), pago 
1087-1088. 

RGE núm. 2484/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a transferencies als consells insulars en materia de 
cultura, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1684-1685. 

RGE núm. 3383/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, OS 
núm. 48 (3 de novembre), pago 1937-1938. 

Mocions 
RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia de comer¡;:, DS núm. 24 (17 de mary), pago 
1121-1122 i 1124-1125. 

RGE núm. 1117/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a polHica illJusldal, DS núm. 27 (26 de mnr¡;:), pago 
1260-1261 i 1263. 

RGE núm. 1609/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política en materia de promoció de la CA a través de 
la participació a fues, exposicions i certamens, DS núm. 32 (5 
de maig), pago 1398-1399 i 1401-1402. 

RGE núm. 3336/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a transferencies als consells insulars en materia de cultura, DS 
núm. 47 (28 d'octubrc), pago 1915-1916 i 1919-1920. 

Preguntes 
RGE núm. 653/92, relativa a incendi al pavelló balear de 

l'Expo, DS núm. 21 (4 i 5 de mar¡;:), pago 985-986. 
RGE núm. 811/92, relativa a elaboració del quadem 

d'Editur, OS núm. 23 (12 de mary), pago 1071. 
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 
BrusseHes, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1810. 

Proposicíons no de \lei 
RGE núm. 1184/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat deIs 
anomenats "manteros", OS núm. 35 (13 de maig), pago 1478. 

RGE núm. 2127/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a compliment del Decret 100/1990, OS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 1645-1647 i 1649-1650. 

RGE núm. 2985/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a campanya informativa sobre el tractat de Maastricht, 
OS núm. 50 (10 de novembre), pago 2001-2002 i 2005-2006. 

RGE núm. 3208/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a congelació de les percepcions economiques, OS núm. 
50 (lO de novembre), pago 2007-2008 i 2010. 

RGE núm. 3496/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Projecte de Llei regulador de la publicitat provinent 
del sector públic, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2035-
2036 i 2040-2041. 

RGE núm. 3722/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a atenció als malalts mentals aguts a l' illa de Menorca, OS 
núm. 54 (25 de novembre), pago 2139. 
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I'ALAU 1 TORRES, PERE (Grup Parlamentari Partit 
I'opular-Unió Mallorquina) 

I'rojcctes de lIei 
ROE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

,,1 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2239, 2244-
2245,2340,2343-2346,2356 i 2391. 

I'roposicions de lIei 
ROE núm. 3093/92, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 

n l1lodificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
Ilcncr, d'espais naturals i de rI!gim urbanístic de les arees 
d'cspecial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
dcscmbre), pago 2408. 

Interpel'lacions 
ROE núm. 2069/92, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a overbooking, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 
1614. 

Mocions 
ROE núm. 3203/92, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'overbooking, DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 
1844-1845 i 1847. 

I-roposicions no de lIei 
ROE núm. 3135/91, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a regulació d'activitats de turisme de vehicles tot 
lerreny, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1521-1522. 

ROE núm. 2809/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a ajudes fmanceres previste s en el Pla marc de 
competitivitat per a la millora del sector turístic, DS núm. 45 
(21 d'octubre), pago 1849-1851. 

l' ALLICER I PUJOL, ANTONI (Grup Parlamentari 
Sucia lista) 

Itrojectes de lIei 
ROE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

ni 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2233-2235, 
2237-2238 i 2241-2242. 

Itroposicions de Ilei 
ROE núm. 3093/92, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 

I1l11odificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
(loner, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
cI'cspecial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
Iltl8embre), pago 2408. 

InltlrpeHacions 
RGE núm. 2069/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

1@lntlva a overbooking, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 
II'iU9·1611 i 1614. 

•• 

Mocions 
ROE núm. 3203/92, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'overbooking, DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 
1842-1843 i 1845-1846. 

Preguntes 
ROE núm. 1223/92, relativa a gestions per aconseguir que 

vengui l'ABTA el 1993, DS núm. 26 (25 de mar~), pago 1189-
1190. 

ROE núm. 1225/92, relativa a resultats de la partida deis 
100 milions de pessetes destinada a la comercialització directa, 
DS núm. 27 (26 de mar~), pago 1231. 

Proposicions no de Ilei 
ROE núm. 3135/91, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a regulació d'activitats de turisme de vehicles tot 
terreny, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1520-1521. 

ROE núm. 706/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
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 1292-1293 i 1295. 

ROE núm. 2668/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla d'ordenació de l'oferta turística, DS núm. 42 (7 
d'octubre), pago 1712-1713 i 1717-1718. 

ROE núm. 2809/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a ajudes fmanceres previstes en el Pla marc de 
competitivitat per a la millora del sector turístic, DS núm. 45 
(21 d'octubre), pago 1847-1851. 

PASCUAL I AMORÓS, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Mixt) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les IlIes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1733-1734, 1738, 1764-1765, 1769, 
1777 -1778 i 1794. 

Projectes de lIei 
ROE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Servei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 1558, 
1561-1570. 

ROE núm. 3324/91, de modificació de la Disposició fmal 
primera de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística, DS núm. 
33 (6 de maig), pago 1424. 

ROE núm. 3344/91, relatiu a comunitats balears assentades 
fora del territori de la CAIB, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 
1589-1591, 1596-1598. 

ROE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2194-2195, 
2199-2200,2204,2207-2209,2211,2224-2227,2310,2316 i 
2356. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
ROE núm. 243/92, de modificació de l'artiele 2 de la Llei 

9/1990, d'atribució de competencies als consells insulars en 
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materia d' urbanisme i habitabilitat, DS núm. 20 (13 de febrer), 
pag.962-963 i 971-972. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3336/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a moratoria en la c1assificació de nous soIs urbans, 
urbanitzables o aptes per a la urbanització a les zones 
costaneres de les Illes Balears, DS núm. 22 (11 de man;:), pago 
1050-1052 i 1055-1056. 

KüE núm. 238/92, del Grup Parlarllt:lllari Socialista, 
relativa a creació del Consell Economic i Social de les Illes 
Balears, DS núm. 22 (11 de 111a1"l;:), pago 1059-1060 i 1064. 

RGE núm. 791/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
equipaments comercials a les Illes Balears, DS núm. 31 (9 
d'abril), pago 1374-1376 i 1381-1382. 

RGE núm. 805/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació de l' article 5.1 de la Llei 10/91, de 27 de 
novembre, de creació i regulació de l'Institut Balear de 
l'Administració Pública, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1297-
1298. 

RGE núm. 1213/92, d'iniciativa popular, relativa a 
modificació de la Llei 14/1991, DS núm. 34 (12 de maig), pago 
1450 i 1456. 

RGEnúm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 46 (27 
d'octubre), pago 1893-1894 i 1902-1903; DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2403, 2410, 2413,2424,2431,2433,2435-
2436,2438-2439,2441-2442,2451 i 2408. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 946/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 

Projecte de Llei de modificació de la disposició [mal primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, DS núm. 26 (25 de 
mary), pago 1223. 

RGE núm. 949/92, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Llei de modificació de la disposició [mal primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, DS núm. 26 (25 de 
mary), pago 1226. 

RGE núm. 1112/92, del Grup Parlamentari Socialista, a la 
Proposta de la cn RGE núm. 243/92, de modificació de 
l'article 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, DS 
núm. 29 (2 d'abril), pago 1323-1324 i 1326. 

RGE núm. 2787/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposició de Llei d'iniciativa legislativa popular de 
modifica ció de la Llei 14/91, de dec1aració de l'arxipelag de 
Cabrera Pare Nacional Maritimoterrestre, DS núm. 44 (20 
d'octubre), pago 1830-1831. 

RGE núm. 3758/92, del Grup Parlamentari Mixt, al 
Projecte de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
la CAIB per al 1993, DS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2087-2091 i 2093. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de finanyament autonomic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de mary), pago 1149, 1155 i 1173. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2232/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en mate 'ria de medi ambient, DS 
núm. 26 (25 de mary), pago 1199-1200. 

RGE núm. 3243/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativll 
a política de comery, DS núm. 21 (4 i 5 de mary), pago 992-994 
i 998-999. 

RGE núm. 985/92, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a política general de transports terrestres de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (1 
d'abril), pago 1276. 

RGE núm. 1359/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política d'aigües, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1391-1392 
i 1396. 

RGE núm. 1713/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla general de carreteres, DS núm. 34 (12 de maig), 
pag.1445. 

RGE núm. 2498/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1641-1642. 

RGE núm. 2593/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de ports esportius, DS 
núm. 42 (7 d'octubre), pago 1703. 

RGE núm. 3383/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 48 (3 de novembre), pago 1937. 

RGE núm. 3461/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de desenvolupament tant autonomic, amb caracter 
general, com de l'administració autonomica, en particular, DS 
núm. 50 (10 de novembre), pago 1994-1995 i 1999-2001. 

Mocions 
RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia de comery, DS núm. 24 (17 de mary), pago 
1117-1121,1124 i 1127. 

RGE núm. 1111/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 del Canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 27 (26 de mary), pago 1251-1252 i 1257. 

RGE núm. 1117/92, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a política industrial, DS núm. 27 (26 de mary), pago 
1259 i 1263. 

RGE núm. 1643/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports terrestres de la CAIB, 
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1405. 

RGE núm. 2117/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en materia d'aigües, DS núm. 36 (19 de maig), pago 
1503-1504 i 1509-1511. 

RGE núm. 2227/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de carreteres, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1616 i 1619. 

RGE núm. 3202/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
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Mnllorca, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1822-1823 i 1826-
1828. 

ROE núm. 3327/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
I elutiva a política del Oovem en materia de ports esportius, DS 
núm. 46 (27 d'octubre), pago 1872. 

ROE núm. 3681/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
IIl'1m. 51 (17 de novembre), pago 2021-2022 i 2024. 

ROE núm. 3782/92, del Orup Parlamentari Mixt, relativa 
11 politica de desenvolupament autonomic amb caracter general, 
com de l'administració autonomica en particular, DS núm. 54 
(25 de novembre), pago 2125-2126 i 2130-2131. 

Ilrcguntes 
ROE núm. 607/92, relativa a publicitat en carreteres, DS 

núm. 22 (11 de mar!;), pago 1035. 
ROE núm. 1513/92, relativa a autoritzacions d'excursions 

11 viatges Transworld SA, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1386-
1387. 

ROE núm. 1514/92, relativa a multes als "manteros", DS 
núm. 32 (5 de maig), pago 1387-1388. 

ROE 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 
tnaig), pago 1430-1431. 

ROE núm. 3230/92, relativa a tramitació del POOT, DS 
núm. 44 (20 d'octubre), pago 1808. 

ROE núm. 3480/92, relativa a reglament que desenrotllara 
la Llei 1/1991, de 8 d'abril, de protecció deIs animals que 
viuen a l'entom huma, DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1910-
1911. 

ROE 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. 

Proposicions no de lIei 
ROE núm. 2275/91, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 

11 crisi a la construcció nautica a les mes Balears, DS núm. 23 
(12 de mar!;), pago 1091. 

ROE núm. 1101/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a problematica Hospital Son Dureta de Palma, DS 
núm. 37 (20 de maig), pago 1536-1537 i 1539. 

ROE núm. 1184/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat deIs 
IInomenats "manteros ", DS núm. 35 (13 de maig), pago 1477. 

ROE núm. 1291/92, deIs grups parlamentaris Mixt, 
Socialista i PSM i EEM, relativa a la presentació del Projecte 
de Llei per a la creació del Consell Economic i Social de les 
IlIes Balears, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1418 i 1421. 

ROE núm. 2557/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a lliure accés a la zona de domini públic, DS núm. 47 
(28 d'octubre), pago 1923-1924. 

ROE núm. 2266/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
I'olutiva a transferencia als nuelis de població dispersos de 
(:ompetencies reals en materia d'administració, gestió i 
Nuliciencia fmancera, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1632 
I I lI34. 

ROE núm. 2772/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial de ports esportius, DS núm. 42 
(7 d'octubre), pago 1708-1709. 

ROE núm. 2800/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirir 
gasoil A, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1984-1985 i 1988. 

ROE núm. 2839/92, del Orup Parlamentari Mixt, relativa 
a l'augment del grau de protecció de les costes pels 
ajuntaments en PDS de ports esportius, DS núm. 45 (21 
d'octubre), pago 1851-1853 i 1855-1857. 

ROE núm. 3201192, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a caducitat en les deelaracions d'interes social, DS 
núm. 46 (27 d'octubre), pago 1886 i 1888. 

ROE núm. 3544/92, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 
a rebuig de l'apologia del terrorisme, DS núm. 52 (18 de 
novembre), pago 2055 i 2059. 

ROE núm. 3698/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a deficiencies al tram Marratxí-Consell de l'autovia 
central de Mallorca, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2074-
2075. 

ROE núm. 3699/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris d'adquisició d'elements artístics destinats a 
la xarxa viaria deles Illes Balears, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2147. 

ROE núm. 3744/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a impuls del catala al Senat, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2150. 

ROE núm. 3768/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a retom de funcionaris que es troben fora de les mes 
Balears, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2160. 

Comissions no permanents d'investigació 
Proposta de creació d'una Comissió d'Investigació per tal 

d'investigar l'actuació del Oovem de la CAIB, en relació amb 
l'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 viabilitat 
de l'empresa, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2045. 

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
ROE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les mes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2408. 

PERALTA I APARICIO, JAUME (Grup Parlamentari 
Mixt) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les IIles Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1731-1733, 1737-1738 i 1791. 
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Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, OS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2262, 2286, 
2289,2320-2322 i 2326-2327. 

Proposicions de \Iei 
RGE núm. 3093/92, del Gmp Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de deterrninats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les llles Balears, OS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2414-2417 i 2408. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fmane;ament autonomic en el període 1992-1996, 
OS núm. 25 (18 de mare;), pago 1148, 1175-1176, 1153-1155, 
1157-1158,1160-1163 i 1165-1166. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 109/92, del Gmp Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política que segueix el Govern en materia de 
promoció de la COlllunitatAutonollla a través de la participació 
a frres, exposicions i certamens, OS núm. 28 (1 d'abril), pago 
1282-1283. 

RGE núm. 163/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arqueologia, OS núm. 22 (11 de mare;), 
pago 1045-1046. 

RGE núm. 401/92, del Grup Parlamentarí Socialista, 
relativa a política industrial, OS núm. 23 (12 de mare;), pago 
1086-1087. 

RGE núm. 700/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al capteniment del Govern de les Illes Balears respecte 
del procés autonomic, OS núm. 29 (2 d'abril), pago 1310-1311. 

RGE núm. 1520/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a compliment de la Llei 16/1985 en relació amb conjunts 
historicoartístics, OS núm. 36 (19 de maig), pago 1498-1499 i 
1502. 

RGE núm. 1654/92, del Gmp Parlamentarí PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de l 'Estat amb la Comunitat Europea 1992-1996, 
OS núm. 35 (13 de maig), pago 1468-1469. 

RGE núm. 2069/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a overbooking, OS núm. 39 (29 de setembre), pago 
1612-1613. 

RGE núm. 2264/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnologica per a les Illes Balears, OS núm. 41 (6 d'octubre), 
pago 1678-1679. 

RGE núm. 3041/92, del Gmp Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, OS núm. 44 (20 d'octubre), pago 
1816. 

Mocions 
RGE núm. 917/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govern envers de I'entrada en vigencia 

de l'Acta Única Europea, OS núm. 24 (17 de marc;), pago 1112-
1113. 

RGE núm. 1083/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arqueologia, OS núm. 26 (25 de marc;), 
pago 1215, 1219. 

RGE núm. 1453/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de medi ambient, OS 
núm. 30 (8 d'abril), pago 1344-1345. 

RGE núm. 1609/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a pollLü.:a tlllllateria de promoció dc la CA 11 través de 
la participació a frres, exposicions i certamens, OS núm. 32 (5 
de lllaig), pago 1399-1400. 

RGE núm. 2220/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de l'Estat amb la Comunitat Europea, OS núm. 
38 (15 dejuliol), pago 1552. 

RGE núm. 2254/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de Patrimoni historicoartístic, OS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1620-1621 i 1623-1624. 

RGE núm. 3203/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a 1 'overbooking, OS núm. 45 (21 d'octubre), pago 
1843-1844. 

RGE núm. 3335/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnologica per a les Illes Balears, OS núm. 46 (27 d'octubre), 
pag.1876-1877. 

RGE núm. 3522/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, OS núm. 48 (3 de novembre), pago 
1941-1942 i 1946. 

Preguntes 
RGE núm. 162/92, relativa a retolació de platges a 

Menorca, OS núm. 21 (4 i 5 de mare;), pago 982. 
RGE núm. 257/92, relativa a situació d'obres a la carretera 

de Fomells, OS núm. 22 (11 de mare;), pago 1029. 
RGE núm. 3463/92, relativa a normes per a l'obtenció de 

banderes blaves, OS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1867-1868. 
RGE núm. 3464/92, relativa a fullets editats pel Govern en 

llengua catalana, OS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1869-1870. 
RGE núm. 3465/92, relativa a diposit legal a fullets editats 

pel Govern, OS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1870-187l. 
RGE núm. 3479/92, relativa a elaboració del Pla director 

sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a l'illa de 
Menorca, OS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1911-1912. 

RGE núm. 3721/92, relativa a qualitat deis combustibles 
que es venen a les benzineres, OS núm. 51 (17 de novembre), 
pag. 2019. 

RGE núm. 3787/92, relativa a analítica de les aigües del 
port de Maó, OS núm. 54 (25 de novembre), pago 2122. 

RGE núm. 3788/92, relativa a possible contamina ció de la 
producció marisquera al port de Maó, OS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2122-2123. 
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Proposicions no de llei 
RGE núm. 2264/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla d'actuació en materia de promoció social de la 
minoria gitana, OS núm. 21 (4 i 5 de man;:), pago 1015-1016. 

RGE núm. 3135/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
rclativa a regulació d'activitats de turisme de vehicles tot 
tcrreny, OS núm. 36 (19 de maig), pago 1519-1520. 

RGE núm. 706/92, de) Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un organ per a la formació professional i 
permanent o continuada deis treballadors del sector del 
turisme, OS núm. 28 (1 d'abril), pago 1293. 

RGE núm. 821/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a protecció de les festes populars, OS núm. 37 (20 de 
maig), pago 1532-1533 i 1535. 

RGE núm. 1043/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a cessió als consells insulars de la gestió de Pensions 
no contributives, OS núm. 30 (8 d'abril), pago 1350-1351. 

RGE núm. 1364/92, de) Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a derogació del Decret 3/1992 sobre regulació de 
subvencions, OS núm. 34 (12 de maig), pago 1435. 

RGE núm. 2127/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a compliment del Oecret 100/1990, OS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 1647-1648 i 1650-1651. 

RGE núm. 2666/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Oirectrius d'ordenació territorial, OS núm. 41 (6 
d'octubre), pago 1693 i 1695. 

RGE núm. 2668/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla d'ordenació de l'oferta turística, OS núm. 42 (7 
d'octubre), pago 1713-1714 i 1717-1718. 

RGE núm. 2771/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa -3 Pla d'extensió de l'educació fisica als centres 
docents, OS núm. 49 (4 denovembre), pago 1976-1977 i 1980. 

RGE núm. 2985/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a campanya informativa sobre el tractat de Maastricht, 
DS núm. 50 (lO de novembre), pago 2002-2003. 

RGE núm. 3342/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a defensa deIs drets lingüístics deIs viatgers, DS núm. 
51 (17 de novembre), pago 2031-2032. 

RGE núm. 3699/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris d'adquisició d'elements artístics destinats a 
la xarxa viaria deles Illes Balears, OS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2148. 

RGE núm. 3722/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
11 atenció als malalts mentals aguts a l'iUa de Menorca, OS 
núm. 54 (25 de novembre), pago 2138-2139 i 2142-2143. 

RGE núm. 3726/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
u utilització de les instal'lacions de les estacions navals de Maó 
I Sóller per a amarrament, avituallament i reparació 
d'embarcacions esportives, DS núm. 54 (25 de novembre), 
pag.2135-2136. 

RGE núm. 3765/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a ajuts 3 les indústries de cenimica, OS núm. 56 (1 de 
dcscmbre), pago 2185-2186. 

RGE núm. 3766/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les 
(~ornunitats Europees, OS núm. 55 (1 de desembre), pago 2157. 

Comissions no permanents d'investigació 
Proposta de creació d'una Comissió d'Investigació per tal 

d'investigar l'actuació del Govem de la CAIB, en relació amb 
l'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 viabilitat 
de l'empresa, OS núm. 51 (17 de novembre), pago 2044-2045. 

D'altres 
Debat sobre la procedencia o no que el Parlament interposi 

recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 1/1992 de defensa 
de la seguretat ciutadana, OS núm. 36 (19 de maig), pago 1497. 

PLANELLS 1 COSTA, FRANCESC, (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projeetes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2304-2305 i 
2307. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1191, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Preguntes 
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 
Normalització Lingüística, DS núm. 26 (25 de mary), pago 
1191. 

RGE núm. 1597/92, relativa a motius d'omissions o errors 
a les publicacions del BOCAIB referents al Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera, OS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2985/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a campanya informativa sobre el tractat de Maastricht, 
DS núm. 50 (lO de novembre), pago 2003 i 2006. 

PON S 1 PONS, DAMIÁ (Grup Parlamentari Socialista) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les IIIes Balears, OS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1770. 

Projectes de llei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Servei Balear de Salut, OS núm. 38 (15 de juliol), pago 1561, 
1565-1566, 1568, 1572-1573 i 1583-1585. 
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RGE núm. 3344/91, relatiu a comwlitats balears assentades 
fora del territori de la CAIB, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 
1589-1592, 1594, 1597 i 1599-1601. 

RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2248-2250, 
2253-2254,2263,2288-2289,2386 i 2390-239l. 

Proposicions de llei 
RGEnúm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a moditicació de determmats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonómics i el nou 

sistema de fman¡¡;ament autonómic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de mar¡¡;), pago 1170-117l. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3073/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política social, DS núm. 27 (26 de mar¡¡;), pago 1242-
1243. 

RGE núm. 23/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a política d'ensenyament de la música a les Illes Balears, DS 
núm. 21 (4 i 5 de mar¡¡;), pago 1000-1002 i 1005-1006. 

RGE núm. 163/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arqueologia, DS núm. 22 (11 de mar¡¡;), 
pago 1042-1043 i 1048-1049. 

RGE núm. 705/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la tercera edat, DS núm. 24 (17 de mar¡¡;), 
pago 1l04-1105 i 1109. 

RGE núm. 2484/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 
relativa a transferencies als consells insulars en materia de 
cultura, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1682-1683 i 1685-
1686. 

RGE núm. 2498/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1638-1639 i 
1643-1644. 

Mocions 
RGE núm. 948/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'ensenyament de la música a les Illes 
Balears, DS núm. 24 (17 de mar¡¡;), pago 1128-1l31 i 1134-
1135. 

RGE núm. 1083/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arqueologia, DS núm. 26 (25 de mar¡¡;), 
pago 1213-1215 i 1218. 

RGE núm. 1284/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
en materia de tercera edat, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1335-
134l. 

RGE núm. 3202/92, del Gmp Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 44 (20 d ' octubre), pago 1821-1822 i 1825-
1826. 

RGE núm. 3336/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a transferencies als consells insulars en materia de cultura, DS 
núm. 47 (28 d'octubre), pago 1913-1915 i 1918-1919. 

Preguntes 
RGE núm. 26/92, relativa a criteris de selecció de les 

sol'licituds per participar a les "Estades Esportives d'Hivem 
91-92", DS núm. 21 (4 i 5 de mar¡¡;), pago 980-98l. 

RGE núm. 279/92, relativa a criteris deIs continguts 
arL1sLil,;s ud lJl1velló de Dalears a l'Expo-n, DS núm. 21 (17 de 
mar¡¡;), pago 1098-1099. 

RGE núm. 280/92, relativa a responsable deIs continguts 
artístics del pavelló de Balears s l'expo-92, DS núm. 23 (12 de 
mar¡¡;), pago 1072-1073. 

RGE núm. 2414/92, relativa a previsions sobre l'edifici de 
Can Fabregues (Palma), DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1662-
1663. 

RGE núm. 2415/92, relativa a edició de !libres en cata la, 
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'octubre), pago 1665. 

RGE núm. 2417/92, relativa a integració de la Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca en el Sistema Espanyol de 
Museus, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1665-1667. 

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. 3372/92, relativa a criteris de selecció 
d'escultures a zones enjardinades, DS núm. 48 (3 de 
novembre), pago 1932. 

RGE núm. 3375/92, relativa a normalització lingüística a 
l'ambit del Govem de la CAIB, DS núm. 48 (3 de novembre), 
pag. 1933-1934. 

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

RGE núm. 3811192, relativa a activació Comissió Mixta 
Comunitat Autónoma-diócesis de les llles Balears, DS núm. 54 
(25 de novembre), pago 2123-2125. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2065/91, del Gmp Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles elementals de música, DS núm. 21 (4 i 5 de 
mar¡¡;), pago 1010-1011. 

RGE núm. 24/92, del Gmp Parlamentari Socialista, relativa 
a creació del Pla d'inversions culturals de les Illes Balears, DS 
núm. 28 (1 d'abril), pago 1286-1287 i 1290-1291. 

RGE núm. 1454/92, del Gmp Parlamentari PSM i EEM, 
relativa anormalització lingüística en esdeveniments esportius, 
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1439-1442. 

RGE núm. 3544/92, del Gmp Parlamentari PP-UM, relativa 
a rebuig de l'apologia del terrorisme, DS núm. 52 (18 de 
novembre), pago 2056-2060. 

RGE núm. 3699/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris d 'adquisició d'elements artístics destinats a 
la xarxa viaria deles Illes Balears, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2144-2147. 



DlAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1992 /Fasciele 2 65 

RGE núm. 3744/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
I'elativa a impuls del catala al Senat, DS núm. 54 (25 de 
l1ovembre), pago 2148-2151. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb el Debat sobre l'orientació política general 

del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, DS 
núm. 43 (14, 15 i 16 d'octubre), pago 1766. 

I·ONS I VILLALONGA, ANTONI (Grup Parlamentari 
I·opular-Unió Mallorquina) 

I·roposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

1 nterpeHacions 
RGE núm. 985/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports terrestres de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (1 
d'abril), pago 1277. 

RGE núm. 3383/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 48 (3 de novembre), pago 1938. 

Mocions 
RGE núm. 1643/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports terrestres de la CAffi, 
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1404-1405 i 1407. 

RGE núm. 3681/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 51 (17 de novembre), pago 2022-2024. 

I'roposicions no de lIei 
RGE núm. 2275/91, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

" crisi a la construcció nautica a les Illes Balears, DS núm. 23 
(12 demar~), pago 1089-1092. 

RIBAS DE REYNA JOAQUÍN (Grup Parlamentari Partit 
ropular-Unió Mallorquina) 

I'rojectes de lIei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Sorvei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 1558, 
IS66, 1569-1570, 1572-1573, 1578-1579, 1582 i 1587-1588. 

RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 
111 t 993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2361. 

Itroposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

n Itlodificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
YO/ll)r, d'espais natural s i de regim urbanístic de les arees 

• 

d'especial protecció de les llles Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Proposicions no de lIeí 
RGE núm. 706/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació d'un órgan per a la formació professional i 
permanent o continuada deIs treballadors del sector del 
turisme, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1294-1296. 

RGE núm. 11 O 1/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a problematica Hospital Son Dureta de Palma, DS 
núm. 37 (20 de maig), pago 1537-1539. 

AHusions 
En relació amb la Moció, RGE núm. 1065/92, del Grup 

Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Govern en 
materia de j oventut, DS núm. 26 (25 de mar~), pago 1211. 

RIERA 1 BENNÁSSAR, ANDREU (Grup Parlamentari 
Partít Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

RIERA I MADURELL, TERESA (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAffi per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2229-2231, 
2260-2261 i 2309. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

InterpeHacions 
RGE núm. 2264/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnológica per a les Illes Balears, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pago 1675-1676 i 1680-1681. 

Mocions 
RGE núm. 3335/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnológica per a les Illes Balears, DS núm. 46 (27 d'octubre), 
pago 1875-1876 i 1879-1880. 
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Preguntes 
RGE núm. 1046/92, relativa a població adulta femenina 

inscrita en el programa de formació professional del Govern, 
DS núm. 26 (25 de mar~), 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 mar~), pago 
1193-1194. 

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 mar~), pago 1232-1233. 

RGE núm. 1956/92, relativa a selecció de fmalistes de la 
CA TR per assistir i participar al Festival Internacional de 
Cinema de Cannes com a membres deljurat, DS núm. 32 (5 de 
maig), pago 1388. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1454/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a nonnalització lingüística en esdeveniments esportius, 
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1441. 

RUS I JAUME, LLOREN(: (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2349-2350 i 
2355. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de detenninats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanfstic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 985/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports terrestres de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (1 
d'abril), pago 1273-1275 i 1277-1278. 

RGE núm. 3383/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 48 (3 de novembre), pago 1934-1935 i 1938-1939. 

Mocions 
RGE núm. 1643/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a polftica general de transports terrestres de la CAIB, 
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1403-1404 i 1406-1407. 

RGE núm. 3681/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 51 (17 de novembre), pago 2020-2021 i 2023-2024. 

Preguntes 
RGE núm. 982/92, relativa a línia de transport escolar Son 

Servera-Arta, DS núm. 26 (25 de mar~), pago 1187-1188. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 753/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a programa d'acció comunitaria Helios n, DS núm. 36 
(19 de maig), pago 1524. 

RGE núm. 2266/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a transferencia als nuelis de població dispersos de 
competencies reals en materia d'administració, gestió i 
suficiencia financera, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1631i 
1634. 

RGE núm. 2564/92, del Grup Parlnmcntari PSM i EEM, 
relativa a accessibilitat deis minusvalids al transport 
discrecional, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1951 i 1954. 

SALOM 1 COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular
Unió Mallorquina) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2231-2232, 
2276-2277,2279,2368-2371 i 2378-2382. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 791/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

equipaments comercials a les Illes Balears, DS núm. 3 1 (9 
d'abril), pago 1379-1383. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats artic1es de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 296/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 deis canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 23 (12 de mar~), pago 1081. 

Mocions 
RGE núm. 1111/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 del Canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 27 (26 de mar'Y), pago 1253-1255 i 1257. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2266/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a transferencia als nuclis de població dispersos de 
competencies reals en materia d'administració, gestió i 
suficiencia fmancera, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1633-
1635. 

RGE núm. 2477/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a articulacions de les regularitzacions de 
desenvolupament de la Llei 9/1991, DS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 1656-1658. 

RGE núm. 2661/92, del Grup Parlamentari Socialiset, 
relativa a contractació deIs projectes d'inversió de capital 
previst en els pressuposts del 1992, DS núm. 41 (6 d ' octubre), 
pag.1689-1691. 
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SAMPOL 1 MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM i EEM) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1740-1745, 1754-1755 iI792-1793. 

I'rojectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2195, 2200-
2201,2204-2205,2208-2210,2212,2216-2218,2220,2224, 
2239-2241, 2243-2245, 2266-2269, 2275-2276, 2278-2279, 
2301,2331-2333,2337,2346-2347,2382,2384 i 2389. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 238/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació del Consell Economic i Social de les Illes 
Balears, DS núm. 22 (11 de marIY), pago 1060-1061 i 1064. 

RGE núm. 79 1/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
equipaments comercials a les Illes Balears, DS núm. 31 (9 
d'abril), pago 1376-1377 i 1382. 

RGEnúm. 3093/92, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 
a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3757/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 

Projecte de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
la CAIB per al 1993, DS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2093-2095 i 2097-2098. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fmanIYament autonomic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de marIY), pago 1166-1167. 

InterpeI-lacions 
RGE núm. 23/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política d'ensenyament de la música a les Illes Balears, DS 
núm. 21 (4 i 5 de marIY), pago 1003-1004. 

RGE núm. 296/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 deIs canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 23 (12 de marIY), pago 1080-1081. 

RGE núm. 2069/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a overbooking, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 
1613-1614. 

RGE núm. 3041/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 
1812 i 1818-1819. 

RGE núm. 3461/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
11 política de desenvolupament tant autonomic, amb caracter 
~eneral, com de l'adrninistració autonomica, en particular, DS 
núm. 50 (10 de novembre), pago 1996-1997. 

Mocions 
RGE núm. 1065/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govern en materia de joventut, DS núm. 
26 (25 de marIY), pago 1203-1205, 1207-1209 i 1212. 

RGE núm. 1111192, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 del Canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 27 (26 de marIY), pago 1252-1253. 

RGE núm. 3203/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'overbooking, DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 
1844. 

RGE núm. 3522/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 
1940-1941 i 1945-1946. 

Preguntes 
RGE núm. 108/92, relativa a traslIat a Sevilla del llaüt 

Alzina, DS núm. 21 (4 i 5 de marIY), pago 981-982. 
RGE núm. 388/92, relativa a diposit del premi Turismfor 

Tomorrow Continental Award, al Parlament, DS núm. 22 (11 
de marIY), pago 1031-1032. 

RGE núm. 721/92, relativa a fmanIYament de les 
depuradores, DS núm. 23 (12 de marIY), pago 1074. 

RGE núm. 904/92, relativa a funcions de l'assessor en 
mitjans de comunicació, DS núm. 24 (17 de marIY), pago 1103. 

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

RGE núm. 1963/92, relativa a indemnització d'afectats per 
la Llei d'Espais Naturals, 
DS núm. 32 (5 de maig), pago l389-1390. 

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

RGE núm. 3268/92, relativa a Pla d'extensió de l'educació 
fisica, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1811. 

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 
¡'Embajada Cultural Balear, DS núm. 54 (25 de novembre), 
pag.2121. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2065/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles elementals de música, DS núm. 21 (4 i 5 de 
marIY), pago 1006-1009 i 10 11. 

RGE núm. 3135/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a regulació d'activitats de turisme de vehicles tot 
terreny, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1518-1519 i 1521-
1522. 

RGE núm. 706/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
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 1294. 

RGE núm. 821/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a protecció de les festes populars, DS núm. 37 (20 de 
maig), pago 1531-1532 i 1534. 
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RGE núm. 1291/92, deis grups parlamentaris Mixt, 
Socialista i PSM i EEM, relativa a la presentació del Projecte 
de Llei per a la creació del Consell Economic i Social de les 
Illes Balears, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1419 i 1421-1422. 

RGE núm. 1364/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a derogació del Decret 3/1992 sobre regulació de 
subvencions, DS núm. 34 (12 de maig), pago 1435. 

RGE núm. 1517/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al rescat d'un excursionista mort al Puig de Galatzó, 
DS núm. 37 (20 de maig), pago 1540-1543. 

RGE núm. 1709/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Ponencia sobre fmanyament deIs consells insulars i 
municipals, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1513-1514. 

RGE núm. 2266/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a transferencia als nuelis de població dispersos de 
competencies reals en materia d'administració, gestió i 
suficiencia fmancera, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 1632 
i 1635. 

RGE núm. 2477/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a articulacions de les regularitzacions de 
desenvolupament de la Llei 9/1991, DS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 1654-1656 i 1658. 

RGE núm. 2658/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a l'exercici de competencies en materia d'ordenació 
farmaceutica, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1954-1956 i 
1959-1960. 

RGE núm. 2661/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contractació deIs projectes d'inversió de capital 
previst en els pressuposts del 1992, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pago 1689. 

RGE núm. 2800/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirjr 
gasoil A, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1981-1984 j 1987. 

RGE núm. 2809/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ajudes fmaneeres previstes en el Pla mare de 
eompetitivitat per a la millora del sector turístic, DS núm. 45 
(21 d'octubrc), pago 1849. 

RGE núm. 3765/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a ajuts a les indústries de ceramica, DS núm. 56 (1 de 
desembre), pago 2184-2185 i 2189-2190. 

RGE núm. 3766/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les 
Comunitats Europees, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2157. 

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 1669-1671. 

Comission no permsoents d'investigació 
Proposta de creació d'una Comissió d'Úlvestigaci6 per tal 

d'iovestigar "actuació del Govem de la CAIB. en relació amb 
I'ampliació de capital de la Societat Balear de Capital Risc. 
SA, i I'adquisició per aquesta d'aceions de la soeietat Don 
Sossec, SA, aixl eom la realitat de les aportacions i la viabilitat 
de ¡'empresa, DS núm. 51 (l7 de novembre). pago 2045-2046. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb la Proposició de llei RGE núm. 3093/92, 

del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de 
determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais 
naturals i de regim urbanfstic de les arees d'especial protecció 
de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de desembre), pago 2413. 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTIÁ (Grup Parlamentari 
l'SM iEEM) 

Debat sobre I'orielltació política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1766, 1769-1770 i 1785-1786. 

Projectes de llei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Servei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 1558-
1560,1563-1564,1568-1572,1575-1577, 1579-1582 i 1586-
1587. 

RGE núm. 3344/91, relatiu a comunitats balears assentades 
fora del territori de la CAIB, DS núm. 38 (15 de juliol), pago 
1589-1591-1592,1594-1595,1598 i 1601. 

RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 
a11993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2228-2229, 
2246-2248,2253, 2257, 2259-2260, 2262,2264-2265, 2308-
2309,2341-2343,2347-2349,2354-2355,2377-2378 i2384-
2386. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 805/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació de l'artic1e 5.1 de la Llei 10/91, de 27 de 
novembre, de creació i regulació de l'Institut Balear de 
J'Administració Pública, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1296-
1297 i 1300. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regiol urbanfstic de les arees 
d'espec ial protecció de les lIJes Balears, DS núm. 46 (27 
d'octubre) pago 1895-1898 i 1903· DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2402-2403,2405, 2410-2411, 2413. 2415, 
2420-2421, 2426-2427, 2429, 2431, 2436, 2439, 2441-2442, 
2445,2451-2453 i 2456. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3907/92, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de Llei de modificació de detenninats artieles de la 
Llei 1/91, de 30 de gene!", d' Espais Naturals i de Regim 
Urbanístic de les Arees d'Especial Protecció de les Illes 
Balears, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2166 i 2170-2171. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fman~ament autonomic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de mary), pago 1176-1177 i 1179. 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 1965/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem envers I'entrada en vigencia de 
l'Acta Única Europea, DS núm. 21 (4 i 5 de mare,:), pago 986-
987 i 991-992. 

RGE núm. 3073/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política social, DS núm. 27 (26 de mare,:), pago 1239-
1240 i 1243-1244. 

RGE núm. 985/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports terrestres de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (1 
d'abril), pago 1277. 

RGE núm. 1654/92, del Grup ParIamentari PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de l'Estat amb la ComunitatEuropea 1992-1996, 
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1464-1466 i 1471. 

RGE núm. 1713/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla general de carreteres, DS núm. 34 (12 de maig), 
pag.1445-1446. 

RGE núm. 2264/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnologica per a les Illes Balears, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pag.1679. 

RGE núm. 2498/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1642-1643. 

Mocions 
RGE núm. 917/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem envers de l'entrada en vigencia 
de l' Acta Única Europea, DS núm. 24 (17 de mare,:), pago 1111-
1112 i 1116. 

RGE núm. 1284/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
en materia de tercera edat, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1337-
1338. 

RGE núm. 1643/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports terrestres de la CAIB, 
DS núm. 32 (5 de maig), pago 1405-1406. 

RGE núm. 2220/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de l'Estat amb la Comunitat Europea, DS núm. 
38 (15 dejuliol), pago 1550-1551 i 1554-1556. 

RGE núm. 2254/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de Patrimoni historicoartístic, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 162l. 

RGE núm. 3202/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1823 i 1827-1828. 

RGE núm. 3335/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnológica per a les Illes Balears, DS núm. 46 (27 d'octubre), 
pi\g.1877. 

RGE núm. 3782/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
n politica de desenvolupament autonómic amb caracter general, 
com de l'administració autonómica en particular, DS núm. 54 
(25 de novembre), pago 2126-2127 i 2131. 

Preguntes 
RGE núm. 2229/91, relativa al Congrés de Turisme i Medi 

Ambient, DS núm. 21 (4 i 5 de mare,:), pago 979. 
RGE núm. 2230/91, relativa a Congrés sobre Turisme i 

Medí Ambient, DS núm. 22 (11 de mare,:), pago 1028-1029. 
RGE núm. 2243/91, relativa a viabilitat de I'empresa 

Astilleros de Mal/orca SA, DS núm. 23 (12 de mare,:), pago 
1072. 

RGE núm. 376/92, relativa a declaracions del General Sr. 
Pablo Güil Pijuán, DS núm. 23 (12 de mare,:), pago 1075. 

RGE núm. 815/92, relativa alllegat Ayamans, DS núm. 26 
(25 de marlY), pago 1190. 

RGE núm. 1202/92, relativa a problematica deis 
treballadors de Pons, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1272-1273. 

RGE núm. 1930/92, relativa al Pla d'ordenació de l'oferta 
turística, DS núm. 35 (13 de maig), pago 1463-1464. 

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

RGE núm. 3532/92, relativa a informe favorable al camp 
de golf de Puntiró, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1966-
1967. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2264/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla d'actuació en materia de promoció social de la 
minoria gitana, DS núm. 21 (4 i 5 de mare,:), pago 10 16-1 O 17 i 
1021. 

RGEnúm. 2275/91, delGrupParlamentariPP-UM, relativa 
a crisi a la construcció nautica a les Illes Balears, DS núm. 23 
(12 de marlY), pago 1091-1093. 

RGE núm. 753/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a programa d'acció comunitaria Helios rr, DS núm. 36 
(19 de maig), pago 1522-1523 i 1525. 

RGE núm. 1043/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a cessió als consells insulars de la gestió de Pensions 
no contributives, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1351-1352. 

RGE núm. 1l0l/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a problematica Hospital Son Dureta de Palma, DS 
núm. 37 (20 de maig), pago 1535-1536 i 1538-1539. 

RGE núm. 1454/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a normalització lingüística en esdeveniments esportius, 
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1438-1439 i 1441-1442. 

RGE núm. 2084/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a actuacions del MEC, contradictories amb 
l'ordenament legal de les Illes Balears, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1625 i 1628-1630. 

RGE núm. 2563/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a cessió del 15% de l'IRPF, DS núm. 48 (3 de 
novembre), pago 1947. 

RGE núm. 2564/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accessibilitat deis minusvalids al transport 
discrecional, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1950 i 1952-
1954. 

RGE núm. 2668/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla d'ordenació de l'oferta turística, DS núm. 42 (7 
d'octubre), pago 1714-1715 i 1717-1718. 
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RGE núm. 3544/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a rebuig de l'apologia del terrorisme, DS núm. 52 (18 de 
novembre), pago 2055-2056 i 2059. 

RGE núm. 3652/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com 
a Parc Natural, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2063-2064 
i 2067. 

RGE núm. 3768/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a retoro de funcionaris que es troben fora de les Illes 
Balears, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2158-2160 i 2162-
2163. 

D'aItres 
Debat sobre la procedencia o no que el Parlament interposi 

recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 1/1992 de defensa 
de la seguretat ciutadana, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1497-
1498. 

SOLER I CLADERA, CRISTOFOL (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2408. 

TEJERO I ISLA, XA VIER (Grup Parlamentari Socialista) 
Projectes de lIei 

RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1993, OS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2257-2258, 
2372-2374,2376 i 2378-2380. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanistic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2084/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a actuacions del MEC, contradictories amb 
l'ordenament legal de les Illes Balears, OS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1626-1627 i 1629-1630. 

RGE núm. 2771/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Pla d'extensió de l'educació fIsica als centres 
docents, OS núm. 49 (4 de novembre), pago 1977-1979 i 1981. 

RGE núm. 3768/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a retoro de funcionaris que es troben fora de les Illes 
Balears, OS núm. 55 (1 de desembre), pago 2160 i 2163. 

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

Projectes de IIeí 
RGE núm. 3324/91, de modificació de la Oisposició fmal 

primera de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística, DS núm. 
33 (6 de maig), pago 1423-1424 i 1426. 

Proposicions de lIei 
KUE numo 238/92, del Grup Parlamt:ulalÍ Sucialista, 

relativa a creació del ConseIl Economic i Social de les Illes 
Balears, OS núm. 22 (11 de man;:), pago 1057-1059 i 1063-
1064. 

RGE núm. 1213/92, d'iniciativa popular, relativa a 
modificació de la Llei 14/1991, DS núm. 34 (12 de maig), pago 
1452-1454 i 1457-1458. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats alticles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, OS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2403-2404, 2411, 2413-2414, 2418, 2427-
2433,2436-2437,2439-2440,2442-2443,2445-2448,2453 i 
2408. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 243/92, de modificació de l'artiele 2 de la Llei 

9/1990, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 20 (13 de febrer), 
pag.966-969 i 974. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 949/92, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de LIei de modificació de la disposició fmal primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, OS núm. 26 (25 de 
man;:), pago 1224-1227. 

RGE núm. 1004/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la cn RGE núm. 243/92, de modificació de 
l'artiele 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als 
conseIls insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, OS 
núm. 29 (2 d'abril), pago 1317-1318. 

RGE núm. 1112/92, del Grup Parlamentari Socialista, a la 
Proposta de la cn RGE núm. 243/92, de modificació de 
l' artiele 2 de la Llei 9/1990, d' atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, DS 
núm. 29 (2 d'abril), pago 1320-1323 i 1325-1326. 

RGE núm. 2787/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposició de Llei d'iniciativa legislativa popular de 
modificació de la Llei 14/91, de deelaració de l'arxipelag de 
Cabrera Parc Nacional Maritimoterrestre, OS núm. 44 (20 
d'octubrc), pago 1831-1833. 

RGE núm. 3907/92, del Grup Parlamentari Mixt, 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 
Urbanistic de les Arees d'Especial Protecció de les Illes 
Balears, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2167-2168 i 2171-
2172. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1992 lFasciele 2 71 

Interpel·lacions 
RGE núm. 1965/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem envers l'entrada en vigencia de 
l'Acta Única Europea, DS núm. 21 (4 i 5 de mar«), pago 989-
990. 

RGE núm. 3461/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de desenvolupament tant autonomic, amb caracter 
general, com de l'administració autonomica, en particular, DS 
núm. 50 (10 de novembre), pago 1997-1998. 

Mocions 
RGE núm. 917/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem envers de l'entrada en vigencia 
de l' Acta Única Europea, DS núm. 24 (17 de mar«), pago 1113-
1114. 

RGE núm. 3782/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de desenvolupament autonomic amb caracter general, 
com de l'administració autonomica en particular, DS núm. 54 
(25 de novembre), pago 2127-2128 i 2131-2132. 

Preguntes 
RGE núm. 379/92, relativa a estudi economic per a la 

deterrninació del canon de sanejament, DS núm. 21 (4 i 5 de 
marrr), pago 983-984. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1291/92, deis grups parlamentaris Mixt, 

Socialista i PSM i EEM, relativa a la presentació del Projecte 
de Llei per a la creació del Consell Economic i Social de les 
Illes Balears, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1419-1420 i 1422. 

RGE núm. 3496/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Projecte de Llei regulador de la publicitat provinent 
del sector públic, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2037 i 
2041. 

RGE núm. 3726/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a utilització de les instal·lacions de les estacions navals de Maó 
i Sóller per a amarrament, avituallament i reparació 
d'embarcacions esportives, DS núm. 54 (25 de novembre), 
pago 2134-2135 i 2138. 

RGE núm. 3766/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les 
Comunitats Europees, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2155. 

TUR 1 FERRER, VÍCTOR (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGEnúm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de deterrninats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405. 

I'reguntes 
RGE núm. 886/92, relativa a intervenció de la Conselleria 

de Treball i Transports en la creació de la pool entre les 

empreses navilieres que cobreixen la línia entre Eivissa i 
Forrnentera, DS núm. 24 (17 de man;), pago 1102-1103. 

RGE núm. 1447/92, relativa a tipus d'aigua que depurara 
la depuradora central de Forrnentera, DS núm. 30 (8 d'abril), 
pago 1333. 

RGE núm. 1452/92, relativa a projecte d'instaHació d'un 
camping de primera categoria i de 1000 places a Es Ca Marí, 
Forrnentera, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334. 

RGE núm. 1531/92, relativa a amena<¡:a d' irrupció a les 
aigües del nostre litoral de l'alga toxica francesa, DS núm. 31 
(9 d'abril), pago 1362. 

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

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1708/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a camping en Es Ca Marí de Fonnentera, DS núm. 35 
(13 de maig), pago 1480-1481 i 1486-1488. 

TUR 1 TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3093/92, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 

a modificació de deterrninats artieles de la Llei 1/91, de 3 O de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2405, 2421-2426, 2429 i456-2457. 

Preguntes 
RGE núm. 3374/92, relativa a actuacions que ha fet el 

Govem de la CAIB o pensa fer en relació als danys per 
inundació provocats per les obres del segon cinturó de ronda 
d'Eivissa, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1865-1866. 

RGE núm. 3376/92, relativa a actuacions que ha fet el 
Govem 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. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1709/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Ponencia sobre fman<¡:ament deis consells insulars i 
municipals, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1512 i 1516-1517. 

RGE núm. 3652/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a deelaració de Ses Salines d'Eivissa i Forrnentera com 
a Parc Natural, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2061-2062 
i 2065-2067. 

AI·lusions 
En relació amb la Moció RGE núm. 1083/92, del Grup 

Parlamentari Socialista, relativa a política d'arqueologia, DS 
núm. 26 (25 de mar<¡:), pago 1219-1220. 
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V ADELL I FERRER, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari PSM i EEM) 

Jurament o promesa del carrec, DS núm. 34 (12 de maig) 
pag.1430. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2316-2318, 
2322-2323,2324-2325,2328-2331 i 2387. 

Esmelles a la totalitat 
RGE núm. 2787/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 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 1828-1830 i 1835. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2593/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de ports esportius, DS 
núm. 42 (7 d'octubre), pago 1699-1701 i 1705. 

Mocions 
RGE núm. 2227/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa al Pla General de carreteres, DS núm. 39 (29 de 
setembre), pago 1616-1617. 

RGE núm. 3327/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de ports esportius, DS 
núm. 46 (27 d'octubre), pago 1871-1872 i 1874. 

RGE núm. 3681/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 51 (17 de novembre), pago 2022. 

Preguntes 
RGE núm. 2219/92, relativa al control de les condicions en 

les concessions de línies de transport públic regular, DS núm. 
39 (29 de setembre), pago 1607-1608. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2557/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a lliure accés a la zona de domini públic, DS núm. 47 
(28 d'octubre), pago 1922-1923 i 1925-1926. 

RGE núm. 2666/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Directrius d'ordenació territorial, DS núm. 41 (6 
d'octubre), pago 1693 i 1695. 

RGE núm. 2771/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Pla d'extensió de l'educació física als centres 
docents, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1975-1976 i 1980. 

RGE núm. 2772/92, del Grup Parlamentad Socialista, 
relativa a Pla director sectorial de ports esportius, DS núm. 42 
(7 d'octubre), pago 1709. 

RGE núm. 2839/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a l'augment del grau de protecció de les costes peIs 
ajuntaments en PDS de ports esportius, DS núm. 45 (21 
d'octubre), pago 1853 i 1857. 

RGE núm. 3201/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a caducitat en les declaracions d'interes social, DS 
llúm. 46 (27 U'UdUUlt:), pag. 1886-1887. 

RGE núm. 3342/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a defensa deIs drcts lingüistics dcls viatgers, DS núm. 
51 (17 de novembre), pago 2030-2031 i 2034. 

RGE núm. 3698/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a deficiencies al tram Marraoo-Consell de l'autovia 
central de Mallorca, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2075. 

RGE núm. 3699/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris d'adquisició d'elements artístics destinats a 
la xarxa viaria deles Illes Balears, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2146. 

RGE núm. 3726/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a utilització de les insta1'lacions de les estacions navals de Maó 
i Sóller per a amarrament, avituallament i reparació 
d'embarcacions esportives, DS núm. 54 (25 de novembre), 
pag. 2136-2137. 

VALENCIANO I LÓPEZ, V ALENTÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les IIIes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1778-1779. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2199, 2218, 
2359-2361,2364-2365,2368 i 2370-2371. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 791/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

equipaments comercials a les Illes Balears, DS núm. 31 (9 
d'abril), pago l378-l379, l382. 

RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonomics i el nou 

sistema de fmanyament autonomic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de mary), pago 1167. 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 3243/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política de comen;:, DS núm. 21 (4 i 5 de man;:), pago 997-
998. 

RGE núm. 109/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política que segueix el Govem en materia de 
promoció de la Comunitat Autonoma a través de la participació 
a rIfes, exposicions i certamens, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 
1283. 

RGE núm. 401/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política industrial, DS núm. 23 (12 de man;:), pago 
1083-1085 i 1088-1089. 

Mocions 
RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia de comen;:, DS núm. 24 (17 de mar~), pago 
1120, 1122-1123 i 1125-1126. 

RGE núm. 1117/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política industrial, DS núm. 27 (26 de mar~), pago 
1257-1259 i 1263. 

RGE núm. 1609/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política en materia de promoció de la CA a través de 
la participació a rIfes, exposicions i certamens, DS núm. 32 (5 
de maig), pago 1400 i 1402. 

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

1991, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1271-1272. 
RGE núm. 1598/92, relativa a aprovació del pressupost 

d'IFEBAL de I'any 1992, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334-
1335. 

RGE núm. 3086/92, relativa a presentació del "Llibre 
Blane d'Indústria" al Parlament, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pag.1667. 

RGE núm. 3599/92, relativa a credit defmitiu que té 
actualrnent la partida pressupostaria referent al Pla de residus 
solids urbans, despres d'haver desviat una part important del 
fons d'aquesta partida a la Societat Balear de Capital Risc SA, 
DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1967-1968. 

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

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2275/91, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 

a crisi a la construcció nautica a les Illes Balears, DS núm. 23 
(12 de mar~), pago 1092. 

Al'lusions 
En relació amb la Proposició no de llei, RGE núm. 

3496/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
Projecte de Llei regulador de la publicitat provinent del sector 
públic, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2039-2040. 

VERCER I POCOVÍ, JOAN (Crup Parlamentari Popular
UM) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 243/92, de modificació de l'artiele 2 de la Llei 

9/1990, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 20 (13 de febrer), 
pag.969-971 i 974-975. 

Mocions 
RGE núm. 1117/92, del Grup Parlamentari Socialista, del 

Grup Parlamentari Socialista, relativa a política industrial, DS 
núm. 27 (26 de mar~), pago 1261-1262 i 1264. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1004/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la cn RGE núm. 243/92, de modificació de 
l'artiele 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, DS 
núm. 29 (2 d'abril), pago 1318-1320. 

RGE núm. 1112/92, del Grup Parlamentari Socialista, a la 
Proposta de la en RGE núm. 243/92, de modificació de 
l'artiele 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, DS 
núm. 29 (2 d'abril), pago 1324-1326. 

VIDAL I BIBILONI, CUILLEM (Crup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 

VIDAL 1 BURCUERA, JOANAAINA (Crup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1295/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a protecció deIs animals que viuen a l'entom huma, DS núm. 
30 (8 d'abril), pago 1354-1355. 

RGE núm. 3093/92, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 
a modificació de determinats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2406. 
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Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1004/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la cn RGE núm. 243/92, de modificació de 
l'artiele 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat, DS 
núm. 29 (2 d'abril), pago 1316-1317 i 1320. 
Interpel'lacions 

RGE núm. 3073/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política social, DS núm. 27 (26 de man;:), pago 1243. 

Mocions 
RGE núm. 3336/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a transferencies als conselIs insulars en materia de cultura, DS 
núm. 47 (28 d'octubre), pago 1916-1917. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2264/91, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla d' actuació en materia de promoció social de la 
minoria gitana, DS núm. 21 (4 i 5 de man;:), pago 1018-1019 i 
1021. 

RGE núm. 753/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a programa d'acció comunitaria Helios II, DS núm. 36 
(19 de maig), pago 1524. 

RGE núm. 1454/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a nonnalització lingüística en esdeveniments esportius, 
DS núm. 34 (12 de maig), pago 1439 i 1442. 

RGE núm. 3208/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a congelació de les percepcions económiques, DS núm. 
50 (10 de novembre), pago 2008. 

VID AL I JUAN, COSME (Grup Parlamentari Mixt) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les IIles Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1734-1736, 1738-1739, 1764-1766, 
1768-1769 i 1784-1785. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 2255/91, d'ordenació sanitaria i creació del 

Servei Balear de Salut, DS núm. 38 (15 dejuliol), pago 1571, 
1574-1575,1580-1581 i 1584-1585. 

RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de la CAIB per 
al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2207, 2211-
2212,2214,2216,2222,2228,2231-2233,2238-2240,2245, 
2255-2256,2258-2259,2261-2262,2264,2274,2276,2278, 
2290,2301-2302,2308,2328-2329,2331,2339-2341,2344, 
2346,2356-2357,2365,2370-2371,2377,2379-2380,2382, 
2384 i 2389. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de detenninats artieles de la Llei 1/91, de 30 de 
gener, d' espais naturals i de regim urbanístic de les arees 
d'especial protecció de les Illes Balears, DS núm. 46 (27 
d'octubre), pago 1894-1895 i 1903; DS núm. 58 (23 de 
desembre), pago 2419-2420, 2423, 2426, 2429, 2444 i 2406. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 243/92, de modificació de l'artiele 2 de la Llei 

9/1990, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat, DS núm. 20 (13 de febrer), 
pag.963-964 i 972-973. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3907/92, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de Llei de modificació de detenninats articles de la 
Llei 1/91, de 30 de gener, J'Espais Naturals i de Rcgim 
Urbanístic de les Árees d'Especial Protecció de les Illes 
Balt:ars, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2164-2166 i 2169-
2171. 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonómics i el nou 

sistema de fmanyament autonomic en el període 1992-1 996, 
DS núm. 25 (18 demary),pag. 1150, 1156, 1 169-1I70i 1178-
1179. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3073/91, del Grup Parlamentad PSM i EEM, 

relativa a política social, DS núm. 27 (26 de mar¡;:), pago 1241-
1242. 

RGE núm. 23/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a política d'ensenyament de la música a les Illes Balears, DS 
núm. 21 (4 i 5 de mary), pago 1003. 

RGE núm. 296/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a I'aplicació de la Llei 9/91 deis canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 23 (12 de mar¡;:), pago 1079-1080. 

RGE núm. 705/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la tercera edat, DS núm. 24 (17 de mar¡;:), 
pago 1107-1105 i 1109. 

RGE núm. 2484/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a transferencies als consells insulars en materia de 
cultura, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1683-1684. 

RGE núm. 3384/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de joventut, DS núm. 49 (4 de 
novembre), pago 1972. 

Mocions 
RGE núm. 948/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'ensenyament de la música a les I1Ies 
Balears, DS núm. 24 (17 de mary), pago 1132-1133. 

RGE núm. 1065/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de joventut, DS núm. 
26 (25 de mar¡;:), pago 1209 i 1212. 

RGE núm. 1284/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
en materia de tercera edat, DS núm. 30 (8 d'ahril), pago 1337. 

RGE núm. 1651/92, del Grup Parlamentad PSM i EEM, 
relativa al capteniment del Govern de les IlIes Balears respecte 
del procés autonómic, DS núm. 33 (6 de maig), pago 1412 i 
1416. 

RGE núm. 2117/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en materia d'aigües, DS núm. 36 (19 de maig), pago 
1504 i 1506-1507. 
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RGE núm.2220/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de l'Estat amb la Comunitat Europea, DS núm. 
38 (15 dejuliol), pago 1551-1552 i 1556-1557. 

RGE núm. 3700/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de joventut, DS núm. 51 (17 de 
novembre), pago 2026-2027. 

Preguntes 
RGE núm. 375/92, relativa a exclusió per part del Govem 

del Grup Parlamentari Mixt de la composició de la Comissió 
mixta de transferencies, DS núm. 21 (4 i 5 de man;:), pago 983 . 

RGE núm. 712/92, relativa a remodelació del port de Sant 
Antoni de Portmany, DS núm. 22 (11 de mary), pago 1032-
1033. 

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 ús i tipus del remodelat port 
de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 27 (26 de mary), pago 
1236-1237. 

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

RGE núm. 3474/92, relativa a Projecte de Llei 
d'organització i funcionament deis consells insulars, DS núm. 
46 (27 d'octubre), pago 1870. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2065/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles elementals de música, DS núm. 21 (4 i 5 de 
mary), pago 1009. 

RGE núm. 3134/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a millora del fmanyament de les corporacions locals, 
OS núm. 31 (9 d'abril), pago 1367. 

RGE núm. 24/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a creació del Pla d'inversions culturals de les Illes Balears, DS 
núm. 28 (1 d'abril), pago 1287. 

RGE núm. 753/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a programa d'acció comunitaria Helios n, DS núm. 36 
(19 de maig), pago 1523. 

RGE núm. 1517/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al rescat d'un excursionista mort al Puig de Galatzó, 
OS núm. 37 (20 de maig), pago 1541 i 1543-1544. 

RGE núm. 1708/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a camping en Es Ca Marí de Formentera, DS núm. 35 
(13 de maig), pago 1483-1484 i 1487. 

RGE núm. 1709/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Ponencia sobre fmanyament deis consells insulars i 
municipals, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1512-1513 i 1517. 

RGE núm. 2084/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a actuacions del MEC, contradictories amb 
I'ordenament legal de les Illes Balears, DS núm. 39 (29 de 
Ictcmbre), pago 1625-1626. 

RGE núm. 2392/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a desenvolupament de la Llei reguladora de la televisió 
~r¡vada, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1881-1882. 

, 

RGE núm. 2477/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a articulacions de les regularitzacions de 
desenvolupament de la Llei 9/1991 , DS núm. 40 (30 de 
setembre), pago 165. 

RGE núm. 2564/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accessibilitat deIs minusvalids al transport 
discrecional, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1951. 

RGE núm. 2658/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a l'exercici de competencies en materia d'ordenació 
farmaceutíca, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 1956 i 1960. 

RGE núm. 2661/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contractació deis projectes d'inversió de capital 
previst en els pressuposts del 1992, DS núm. 41 (6 d ' octubre), 
pago 1688-1689 i 1691. 

RGE núm. 2809/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ajudes fmanceres previste s en el Pla marc de 
competitivitat per a la millora del sector turístic, DS núm. 45 
(21 d'octubre), pago 1848-1849. 

RGE núm. 3496/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Projecte de Llei regulador de la publicitat provinent 
del sector públic, DS núm. 51 (17 de novembre), pago 2036-
2037 i 2041. 

RGE núm. 3652/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com 
aPare Natural, DS núm. 52 (18 de novembre), pago 2062-2063 
i2067. 

RGE núm. 3753/92 i 3754/92, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relatives a obertura de les places de catala a l'Escola 
d'Idiomes de Balears, i a catalogació de places en catala a 
l'ensenyanya secundaria, DS núm. 56 (1 de desembre), pago 
2179. 

Compareixences 
Del Molt Honorable Sr. President del Govem 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 1669. 

Qüestions d'ordre 
En relació amb la moció, RGE núm. 1643/92, del Grup 

Parlamentari Socialista, relativa a política general de transports 
terrestres de la CAIB, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1407. 

En relació amb la Moció RGE núm. 3335/92, del Grup 
Parlamentari Socialista, relativa a estrategia de 
desenvolupament i Ínnovació tecnologica per a les Illes Balears 
DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1880. 
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MEMBRESDELGOVERN 

CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA, FRANCESC 
GILET 1 GlRART 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491192, dc pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2228 i 2374-
2377. 

Interpel' lacions 
RGE núm. 2066/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
22 (11 de man;:), pago 1037-1039 i 1041-1042. 

RGE núm. 700/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al capteniment del Govem de les Illes Balears respecte 
del procés autonómíc, DS núm. 29 (2 d'abril), pago 1309-1310 
i 1313-1314. 

RGE núm. 3384/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de joventut, DS núm. 49 (4 de 
novembre), pago 1971-1972 í 1974-1975. 

RGE núm. 3461/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de desenvolupament tant autonomic, amb caracter 
general, com de I'administració autonómica, en particular, DS 
núm. 50 (10 de novembre), pago 1995-1996 i 200l. 

Mocions 
RGE núm. 1065/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de joventut, DS núm. 
26 (25 de man;:), pago 1205-1209. 

Preguntes 
RGE núm. 108/92, relativa a trasllat a Sevilla del llaüt 

Alzina, DS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 981-982. 
RGE núm. 162/92, relativa a retolació de platges a 

Menorca, DS núm. 21 (4 i 5 de mar.¡;), pago 982. 
RGE núm. 376/92, relativa a dec1aracions del General Sr. 

Pablo Güil Pijuán, DS núm. 23 (12 de mar~), pago 1075. 
RGE núm. 388/92, relativa a dipósit del premi Turismfor 

Tomorrow Continental Award, al Parlament, DS núm. 22 (11 
de mar~), pago 1031-1032. 

RGE núm. 653/92, relativa a incendi al pavelló balear de 
l'Expo, DS núm. 21 (4 i 5 de mar.¡;), pago 985-986. 

RGE núm. 904/92, relativa a funcions de I'assessor en 
mitjans de comunicació, DS núm. 24 (17 de man;), pago 1103-
1104. 

RGE núm. 1075/92, relativa a projecte de llei de reforma 
del Dret Civil, DS núm. 27 (26 de mar.¡;), pago 1238. 

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 mar.¡;), pago 1231-1232. 

RGE núm. 1362/92, relativa a finalitat de l'artic1e 3 del 
Decret 3/92 de 16 de gener sobre regulació de subvencions, DS 
núm. 28 (1 d'abril), pago 1271. 

RGE núm. 1597/92, relativa a motius d'omissions o errors 
a les publicacions del BOCAIB referents al Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334. 

RGE núm. 1598/92, relativa a aprovacíó del prcssupost 
d'IFEBAL de l'any 1992, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334-
1335. 

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

RGE núm. 1956/92, relativa a selecció de finalistes de la 
CAIB per assistir i panicipar al Festival Inlema¡;iuuul ut: 
Cinema de Cannes com a membres deljurat, DS núm. 32 (5 de 
maig), pago 1388. 

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

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

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

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

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 Govem a 
l'Embajada Cultural Balear, DS núm. 54 (25 de novembre), 
pag. 2121. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1364/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a derogació del Decret 3/1992 sobre regulació de 
subvencions, DS núm. 34 (12 de maig), pago 1433-1435 i 
1437. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2282-2285 i 
2292-2294. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1295192, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a protecció deis animals que viuen a l'entom huma, DS núm. 
30 (8 d'abril), pago 1356-1357. 



DIAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1992/Fascicle 2 77 

Comunicacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonómics i el nou 

sistema de fmanr;:ament autonómic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de marr;:), pago 1163-1165. 

Preguntes 
RGE núm. 264/92, relativa a reunió del Consell Assessor 

de cultius marins, DS núm. 21 (4 i 5 de marr;:), pago 982-983. 
RGE núm. 278/92, relativa a sequeres que sofreix el camp 

a la nostra comunitat autónoma, DS núm. 22 (11 de marr;:), pago 
1030-1031. 

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, 
DS núm. 23 (12 de marr;:), pago 1073-1074. 

RGE núm. 983/92, relativa a productes deIs nostres sectors 
vitivinícola i altres elaboradors de productes derivats de 
l'alcohol a la ftra Alimentaria-92 de Barcelona, DS núm. 27 
(26 de marry), pago 1235-1236. 

RGE núm. 1531/92, relativa a amena\(a d'irrupció a les 
aigües del nostre litoral de l'alga tóxica francesa, DS núm. 31 
(9 d'abril), pago 1362-1363. 

RGE núm. 2082/92, relativa a moratoria en la tala 
d'alzines, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1494. 

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

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. 3480/92, relativa a reglament que desenrotllara 
la Llei 1/1991, de 8 d'abril, de protecció deIs animals que 
viuen a l'entom 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. 

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 contaminació de la 
producció marisquera al port de Maó, DS núm. 54 (25 de 
novembre), pago 2122-2123. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2800/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirir 
gasoil A, DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1983-1984 i 
1987-1988. 

CONSELLERDE COMERC; 1 INDÚSTRIA, CRISTOFOL 
TRIAY 1 HUMBERT 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2361-2363 i 
2365. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3243/91, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política de comerr;:, DS núm. 21 (4 i 5 de marr;:), pago 994-995 
i 999-1000. 

RGE núm. 109/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política que segueix el Govem en materia de 
promoció de la Comunitat Autónoma a través de la participació 
a ftres, exposicions i certamens, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 
1281-1282 i 1285. 

RGE núm. 401/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política industrial, DS núm. 23 (12 de marr;:), pago 
1085-1086 i 1089. 

Mocions 
RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia de comerr;:, DS núm. 24 (17 de marr;:), pago 
111'8-1121. 

Preguntes 
RGE núm. 2243/91, relativa a viabilitat de l'empresa 

Astilleros de Mallorca SA, DS núm. 23 (12 de marr;:), pago 
1072. 

RGE núm. 704/92, relativa a criteris per a 1 'elaboració d'un 
pla director sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a 
l'illa de Menorca, DS núm. 23 (12 de mar\(), pago 1076. 

RGE núm. 1462/92, relativa a competencies en materia de 
comer\( interior, DS núm. 31 (9 d'abril), pago 1364. 

RGE núm. 3086/92, relativa a presentació del "Llibre 
Blanc d'Indústria" al Parlament, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pag. 1667. 

RGE núm. 3599/92, relativa a credit defmitiu que té 
actuaIment la partida pressupostaria referent al Pla de residus 
sólids urbans, despres d'haver desviat una part important del 
fons d'aquesta partida a la Societat Balear de Capital Risc SA, 
DS núm. 49 (4 de novembre), pago 1967-1968. 

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

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

CONSELLERADE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS, 
MARIA ANTONIA MUNAR I RIUTORT 

Interpel'lacions 
RGE núm. 23/92, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política d'ensenyament de la música a les Illes Balears, DS 
núm. 21 (4 i 5 de marr;:), pago 1002-1003. 

RGE núm. 163/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política d'arqueologia, DS núm. 22 (11 de marr;:), 
pago 1044-1045 i 1049-1050. 
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RGE núm. 1520/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a compliment de la Llei 16/1985 en relació amb conjunts 
historicoartístics, DS núm. 36 (19 de maig), pago 1499-1500. 

Mocions 
RGE núm. 948/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política d'ensenyament de la música a les Illes 
Balears, DS núm. 24 (17 de mar~), pago 1129-1132 i 1134. 

Preguntes 
RGE núm. 26/92, relativa a criteris de selecció de les 

so¡'¡¡cituus pl;:r parlicipar a les "Estades Esportives d'Hivem 
91-92", DS núm. 21 (4 i 5 de mar~), pago 980-981. 

RGE núm. 279/92, relativa a criteris deIs continguts 
artístics del pavelló de Balears a I'Expo-92, DS núm. 24 (17 de 
mar~), pago 1099. 

RGE núm. 280/92, relativa a responsable deIs continguts 
artístics dd pavelló (k Balears a l 'Expo-92, DS núm. 23 (12 de 
mar~), pago 1072-1073. 

RGE núm. 815/92, relativa alllegat Ayamans, DS núm. 26 
(25 de mary), pago 1190-1191. 

RGE núm. 864/92, relativa a resposta de la Conselleria de 
Cultura a la pregunta RGE núm. 1398, DS núm. 24 (17 de 
mary), pago 1101-1102. 

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 
Normalització Lingüística, DS núm. 26 (25 de mary), pago 
119l. 

RGE núm. 1047/92, relativa a dones que s'han beneficiat 
del Pla d'igualtat de la dona, DS núm. 26 (25 de mary), pago 
1193-1194. 

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), pago 1232-1233. 

RGE núm. 1100/92, relativa a celebració de l'any del 
Tirant, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1331-1332. 

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

RGE núm. 1918/92, relativa a informe museológic en 
relació al Museu de Menorca, 
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1463. 

RGE núm. 3479/92, relativa a elaboració del Pla director 
sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a l'illa de 
Menorca, DS núm. 47 (28 d'octubre), pago 1911-1912. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2065/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles elementals de música, DS núm. 21 (4 i 5 de 
mary), pago 1007-1009. 

CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS, 
BARTOMEU VIDAL 1 PONS 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2250-2252 i 
2254-2255. 

Interpel'lacions 
KUE núm. 24~4/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a transferencies als consells insulars en materia de 
cultura, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1683 i 1686. 

Preguntes 
RGE núm. 2414/92, relativa a previsions sobre l' edifici de 

Can Fabregues (Palma), DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1662-
1663. 

RGE núm. 2415/92, relativa a edició de llibres 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'octubre), pago 1665. 

RGE núm. 2417/92, relativa a integració de la Fundació 
Pilar i loan Miró a Mallorca en el Sistema Espanyol de 
Museus, DS núm. 41 (6 d'octubre), pago 1665-1667. 

RGE núm. 3268/92, relativa a Pla d'extensió de l'educació 
fisica, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1811. 

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. 3373/92, relativa a incompliment per part del 
Conseller Insular d'Eivissa i Formentera de la Llei de 
nonnalització lingüística, DS núm. 48 (3 de novembre), pago 
1931-1933. 

RGE núm. 3375/92, relativa a normalització lingüística a 
l'ambit del Govem de la CAIB, DS núm. 48 (3 de novembre), 
pag.1933-1934. 

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. 3811/92, relativa a activació Comissió Mixta 
Comunitat Autónoma-diócesis de les Illes Balears, DS núm. 54 
(25 de novembre), pago 2124. 

CONSELLERD'ECONOMIA IHISENDA,ALEXANDRE 
FORCADESIJUAN 

Projectes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAID per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2197-2198, 
2203-2206,2209-2210,2213-2215, 2217-2219, 2221-2224, 
2274. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3758/92, del Grup Parlamentari Mixt, al 

Projecte de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
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la CAIB per al 1993, DS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2082-2087, pago 2089-2091. 

RGE núm. 3757/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
Projecte de llei RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de 
la CAIB per al 1993, DS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2095-2099. 

RGE núm. 3742/92, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de !lei RGE núm. 3491/92, de pressuposts general s de 
la CAIB per al 1993, DS núm. 53 (24 de novembre), pago 
2104-2109. 

I nterpel'lacions 
RGE núm. 1965/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem envers l'entrada en vigencia de 
l' Acta Única Europea, DS núm. 21 (4 i 5 de mary), pago 988-
989 i 992. 

RGE núm. 296/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 deis canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 23 (12 de mary), pago 1078-1079 i 1082-
1083. 

RGE núm. 1654/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a efectes socials a les Illes Balears del procés de 
convergencia de 1 , Estat amb la Comunitat Europea 1992-1996, 
DS núm. 35 (13 de maig), pago 1466-1468 i 1472. 

RGE núm. 2264/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estrategia de desenvolupament i innovació 
tecnologica per a les Illes Balears, DS núm. 41 (6 d'octubre), 
pago 1677-1678 i 1681. 

Mocions 
RGE núm. 1111/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 del Canon de sanejament 
d'aigües, DS núm. 27 (26 de mary), pago 1248-1249 i 1251. 

Preguntes 
RGE núm. 375/92, relativa a exclusió per part del Govem 

del Grup Parlamentari Mixt de la composició de la Comissió 
mixta de transferencies, DS núm. 21 (4 i 5 demary), pago 983. 

RGE núm. 379/92, relativa a estudi economic per a la 
determinació del canon de sanejament, DS núm. 21 (4 i 5 de 
mary), pago 983-984. 

RGE núm. 721/92, relativa a fmanyament de les 
depuradores, DS núm. 23 (12 de mary), pago 1074-1075. 

RGE núm. 1378/92, relativa a auditoria d'IFEBAL del 
1991, DS núm. 28 (1 d'abril), pago 1272. 

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

RGE núm. 3207/92, relativa a obertura d'una oficina a 
BrusseHes, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1810-1811. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3766/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les 
Comunitats Europees, DS núm. 55 (1 de desembre), pago 2157. 

CONSELLER DE LA FUNCIó PÚBLICA, JOSÉ 
ANTONI BERASTAIN 1 DÍEZ 

Projectes de Ilei ROE núm. 3491/92, de pressuposts generals 
de la CAIB per al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), 
pago 2305-2308. 

Preguntes 
ROE núm. 3805/92, relativa a convocatoria de la playa de 

restaurador del Museu Arqueologic d 'Eivissa i F ormentera, DS 
núm. 54 (25 de novembre), pago 2119. 

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

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2312-2316 i 
2319. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 946/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 

Projecte de Llei de modificació de la disposició fmal primera 
de la Llei 10/90, de disciplina urbanística, DS núm. 26 (25 de 
mary), pago 1221-1223. 

InterpeHacions 
ROE núm. 2232/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Oovem en mate 'ria de medi ambient, DS 
núm. 26 (25 de mary), pago 1197-1199 iI202-1203. 

RGE núm. 1359/92, del Orup Parlamentari Mixt, relativa 
a política d'aigües, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1392-1394 
i 1396-1398. 

ROE núm. 1713/92, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla general de carreteres, DS núm. 34 (12 de maig), 
pago 1444-1445 i 1447-1448. 

ROE núm. 2593/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Oovem en materia de ports esportius, DS 
núm. 42 (7 d'octubre), pago 1701-1702 i 1706. 

ROE núm. 3041/92, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de promoció i 
rehabilitació d'habitatges, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 
1813-1816 i 1819-1820. 

Mocions 
RGE núm. 2117/92, del Orup Parlamentari Mixt, relativa 

a política en materia d'aigües, DS núm. 36 (19 de maig), pago 
1504-1506. 

Preguntes 
ROE núm. 257/92, relativa a situació d'obres a la carretera 

de Fome!ls, DS núm. 22 (11 de mary), pago 1029-1030. 
ROE núm. 607/92, relativa a publicitat en carreteres, DS 

núm. 22 (11 de mary), pago 1035. 
ROE núm. 712/92, relativa a remodelació del port de Sant 

Antoni de Portmany, DS núm. 22 (11 de mary), pago 1032-
1033. 
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RGE núm. 750/92, relativa a afectacions en la Llei d 'Espais 
Naturals, DS núm. 22 (11 de mar~), pago 1027-1028. 

RGE núm. 820/92, relativa a l'obertura d'un vial a l' ANEI 
número 10, DS núm. 22 (Il de mar~), 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 
mar~), pago 1100. 

RGE núm. 863/92, relativa a explotació d'arids a Tirant, 
DS núm. 24 (I7 de mar~), pago 1101. 

RGE núm. 1057/92, rt!laLiva a ús i Lipus lid H:Iuulidat pUlt 
de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 27 (26 de mary), pago 
1236-1238. 

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 l'estat en que es troba la 
vorera esquerra de la Carretera 812 a Eivissa, DS núm. 26 (25 
de mar~), pago 1195. 

RGE núm. 1227/92, relativa a desviació a la carretera 
d' Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaciment arqueologic de 
Torralba d'en Salord, DS núm. 26 (25 de mary), pago 1192-
1193. 

RGE núm. 1285/92, relativa a ronda de "ses Palsses" de 
Sant Antoni, DS núm. 27 (26 de mary), pago 1234. 

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 
la depuradora central de Formentera, DS núm. 30 (8 d'abril), 
pag.1333. 

RGE núm. 1452/92, relativa a projecte d'instal-lació d'un 
camping de primera categoria i de 1000 places a Es Ca Marí, 
Fonnentera, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1334. 

RGE núm. 1465/92, relativa a proveYrnent d'aigua potable 
a Palma, DS núm. 31 (9 d'abril), pago 1364-1365. 

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. 

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. 2083/92, relativa a compliment de l'article 24 
de la Llei de Consells Insulars, DS núm. 36 (I9 de maig), pago 
1495. 

RGE núm. 2128/92, relativa a compliment de la Llei de 
nonnalització lingüística, DSnúm. 36 (19 de maig), pago 1496. 

RGE núm. 3206/92, relativa a il'luminació de la rotonda de 
l'entrada d'es Mercadal, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 
1807. 

RGE núm. 3281/92, relativa a l'aixecament de cartes 
batimetriques, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1808-1809. 

RGE núm. 3283/92, relativa a mala olor que causen les 
plantes depuradores, DS núm. 44 (20 d'octubre), pago 1809-
1810. 

RGE núm. 3374/92, relativa a actuacions que ha fet el 
Govern de la CAIB o pensa fer en relació als danys per 

inundació provocats per les obres del segon cinturó de ronda 
d'Eivissa, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1865-1866. 

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. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2666/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

¡dativa a Directrius d'ordenació territorial, DS núm. 41 (6 
d'octubre), pago 1692-1693. 

RGE núm. 3698/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a deficiencies al tram Marratxí-Consell de l'autovia 
central de Mallorca, DS núm. 52 (I8 de novembre), pago 2070-
2074. 

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER I CAPÓ 

Projectes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2334-2337 i 
2338-2339. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3073/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política social, DS núm. 27 (26 de mar~), pago 1240-
1241 i 1244-1245. 

RGE núm. 705/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de la tercera edat, DS núm. 24 (17 de mary), 
pago 1105-1107 i 1109-1110. 

RGE núm. 2498/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 40 (30 de setembre), pago 1639-1641 i 
1644-1645. 

Mocions 
RGE núm. 1284/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
en materia de tercera edat, DS núm. 30 (8 d'abril), pago 1339-
1341. 

Preguntes 
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 mary), pago 980. 

RGE núm. 1367/92, relativa a normativa de la CEE sobre 
protecció animal i la tradició de fer matances, DS núm. 30 (8 
d'abril), pago 1331. 

~-----~ ~-- -. -
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CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS, 
LLOREN«; OLIVER I QUETGLAS 

Projectes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2350-2351 i 
2354-2355. 

InterpeHacions 
RGE núm. 985/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports terrestres de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 28 (1 
d'abril), pago 1275-1276 i 1278. 

RGE núm. 3383/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transport de mercaderies, DS 
núm. 48 (3 de novembre), pago 1935-1937 i 1939. 

Preguntes 
RGE núm. 2229/91, relativa al Congrés de Turisme i Medi 

Ambient, DS núm. 21 (4 i 5 de marr;:), pago 979. 
RGE núm. 2230/91, relativa a Congrés sobre Turisme i 

Medi Ambient, DS núm. 22 (11 de marr;:), pago 1028-1029. 
RGE núm. 886/92, relativa a intervenció de la Conselleria 

de Treball i Transports en la creació de la pool entre les 
empreses navilieres que cobreixen la lmia entre Eivissa i 
Formentera, DS núm. 24 (17 de marr;:), pago 1102-1103. 

RGE núm. 982/92, relativa a lmia de transport escolar Son 
Servera-Arta, DS núm. 26 (25 de marr;:), pago 1187-1188. 

RGE núm. 1046/92, relativa a població adulta femenina 
inscrita en el programa de formació professional del Govem, 
DS núm. 26 (25 de marr;:), pago 1192. 

RGE núm. 1202/92, relativa a problematica deIs 
treballadors de Pons, DS núm. 28 (I d'abril), pago 1272-1273. 

RGE núm. 1513/92, relativa a autoritzacions d'excursions 
a viatges Transworld SA, DS núm. 32 (5 de maig), pago 1387. 

RGE núm. 1514/92, relativa a multes als "manteros", DS 
núm. 32 (5 de maig), pago 1387. 

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

RGE núm. 2219/92, relativa al control de les condicions en 
les concessions de línies de transport públic regular, DS núm. 
39 (29 de setembre), pago 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. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 753/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a programa d'acció comunitaria Helios II, DS núm. 36 
(19 de maig), pago 1525. 

CONSELLER DE TURISME, JAU ME CLADERA I 
CLADERA 

Projectes de llei 
RGE núm. 3491/92, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1993, DS núm. 57 (21 i 22 de desembre), pago 2235-2236 i 
2242-2243. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2069/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a overbooking, DS núm. 39 (29 de setembre), pago 
1611-1612 i 1614-1615. 

Mocions 
RGE núm. 3203/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a I'overbooking, DS núm. 45 (21 d'octubre), pago 
1846-1847. 

Preguntes 
RGE núm. 811/92, relativa a elaboració del quadem 

d'Editur, DS núm. 23 (12 de marr;:), pago 1071-1072. 
RGE núm. 1056/92, relativa a previsions de turisme 

alemany per a la propera temporada, DS núm. 27 (26 de marr;:), 
pago 1234-1235. 

RGE núm. 1176/92, relativa a manca de criteris 
d'unificació respecte de la promoció turística de l'illa 
d'Eivissa, DS núm. 26 (25 de marr;:), pago 1188. 

RGE núm. 1223/92, relativa a gestions per aconseguir que 
vengui l'ABTA el 1993, DS núm. 26 (25 demarr;:), pago 1189-
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 marr;:), pago 1231. 

RGE núm. 1930/92, relativa al Pla d'ordenació de l'oferta 
turística, DS núm. 35 (13 de maig), pago 1463-1464. 

RGE núm. 3230/92, relativa a tramitació del POOT, DS 
núm. 44 (20 d'octubre), pago 1808. 

RGE núm. 3463/92, relativa a normes per a l'obtenció de 
banderes blaves, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1867-1868. 

RGE núm. 3464/92, relativa a fullets editats pel Govem en 
llengua catalana, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1870. 

RGE núm. 3465/92, relativa a diposit legal a fullets editats 
pel Govem, DS núm. 46 (27 d'octubre), pago 1871. 

PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA, 
GABRIEL CAÑELLAS I FONS 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 43 (14, 
15 i 16 d'octubre), pago 1722-11731, 1736-1737, 1739-1740, 
1748-1754,1758-1760 i 1763-1764. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/92, d'iniciativa popular, relativa a 

modificació de la Llei 14/1991, DS núm. 34 (12 de maig), pago 
1455-1456 i 1458-1459. 
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Comuoíeacions del Govern 
RGE núm. 885/92, relativa als acords autonómics i el nou 

sistema de fman9ament autonómic en el període 1992-1996, 
DS núm. 25 (18 de mar9), pago 1142-1148, 1153-1155, 1157-
1158, Il60-1163 i 1165-1166. 

Mocíons 
RGE núm. 935/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política en materia de comer9, DS núm. 24 (17 de mar9), pago 
1123 i 1126-1127. 

Compareixeoces 
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 1667-1669 i 1673-1675. 

D'ALTRES 

GINARD 1 TORRELLÓ, ANTONI (Representant de la 
Comissió Promotora per a la creaeió del Pare Nacional de 
Cabrera) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/92, d'iniciativa popular, relativa a 

modificació de la LIei 14/1991, DS núm. 34 (12 de maig), pago 
1448-1450. 
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