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INTERVINENTS 

DIPUTATS 

ALBEROLA 1 MARTÍNEZ, CARLOTA (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

De Proposició de llei RGE núm. 3708/92, del Grup 
Parlamentari Mixt, per la qual passa a denominar-se 
oficialment Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS 
núm. 78 (18 de maig), pago 3245. 
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RGE núm. 322/93, de refonna de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2887. 

Preguntes 
RGE núm. 2825/93, relativa a relacions entre ajuntaments 

i Govemació, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439-3440. 
RGE núm. 3269/93, relativa a mesures contra la droga, DS 

núm. 94 (23 de novembre), pago 3696. 

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

Debat sobre l'orientació política general del Govern de la 
CAm 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3378-3379. 
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Projectes de lIei 
RGE núm. 1994/93, de regulació de les taxes pels serveis 

d'inspecció i control sanitari de caros fresques destinades al 
consum nacional i per selecció de personal, DS núm. 97 (1 de 
desembre), pago 3827-3837. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3902-
3904, 3906-3910, 3912-3914, 3919 3923-3925, 3934-3935, 
3957-3Y)~, 3960-3961, 3963-3964,4038, 4051,4055-4056 i 
4058-4060. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l' Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

De Proposició de lIei, RGE núm. 3708/92, del Grup 
Parlamentari Mixt, per la qual passa a denominar-se 
oficialment IlIes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS 
núm. 78 (18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2852-2853, 
2855,2861-2863,2865-2867,2868-2870,2885 i 2890. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 

consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
social, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3883-3886 
i 3888. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 941/93, del Grup Parlamentari Mixt i 942/93 del 

Grup Parlamentari PSM-EEM, a la Proposició de Ilei RGE 
núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2692-2694 i 2699. 

RGE núm. 3305/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 
3405/93 del Grup Parlamentari Socialista al Projecte de Uei de 
pressuposts generals de la CAIB per al 1994, DS núm. 96 (30 
de novembre), pago 3801-3804,3806-3807 i 3809-3810. 

RGE l1tlm.1688/93, del Gmp Parlamentari PSM i EEM, a 
la Pro posta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 
55/93 , relativa a alribució de competencies als consells insulars 
en materia d'informació turística, DS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3232-3233. 

RGE núm. 1717/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 
55/93, relali va a atribució de competencies als consells insulars 
en materia de transports, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3236-
3238. 

Pro postes de resolució 
Del Grup Parlamentari PSM i EEM, al Pla de 

desenvolupament regional 1993-1995, RGE núm. 3345/93, DS 
núm. 97 (1 de desembre), pago 3859-3862 i 3864. 

InterpeHacions 
RGE núm. 340/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme el Govern 
per fer front a l'actual crisi política, economica i social, DS 
núm. 60 (2 de mar~), pago 2513-2514. . 

RGE núm. 1255/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d' Estat als Reglaments Generals Aprovats pel 
Govern en el desplegament de lleis, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2921-2923 i 2926-2927. 

RGE núm. 1334/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govern de la CA, DS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2975-2977 i 2980-2981. 

RGE núm. 2859/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al baix nivell d'execució del pressupost d'ingressos i 
mesures previste s per incrementar-lo, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3588-3589. 

RGE núm. 2894/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera de la Junta d' Aigües, DS núm. 95 
(24 de novembre), pago 3745-3746 i 3750-3751. 

Mocions 
RGE núm. 1764/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política fmancera del Govern de la CA, DS núm. 76 
(Il de maig), pago 3133-3134 i 3137. 

Preguntes 
RGE núm. 1270/93, relativa a quantitat total pagada per la 

CA, a carrec deIs Pressuposts de l'any 1992, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2899. 

RGE núm. 127l/93, relativa a quantitattotal pagada per la 
CA, l'any 1992, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2899-2900. 

RGE núm. 1480/93, relativa a mesures del Govern per a 
millorar la situació economica de les Illes Balears, DS núm. 70 
(20 d'abril), pago 2904. 

RGE núm. 1529/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts directes per patrimoni, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3019. 

RGE núm. 1530/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts directes per successions, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3019-3020. 

RGE núm. 1531/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per canon d'aigua, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3020. 

RGE núm. 1532/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per bingo ijoc, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3020-3021. 

RGE núm. 1533/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per actes jurídics, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3021. 

RGE núm. 1534/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per transmissions, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3021. 

RGE núm. 1535/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts directes per medi ambient, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3022. 

RGE núm. 1536/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'actius fmancers, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3022. 

RGE núm. 1537/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte del passiu fmancer, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3022-3023. 

RGE núm. 1538/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte de taxes i altres ingressos, DS núm. 73 (28 d'abril), 
pag.3023. 
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I'roposicions no de lIei 
RGE núm. 1303/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

11 ajuts per pal'liar els danys causats pels huracans a l'illa de 
Cuba, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3405. 

RGE núm. 1518/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la implantació de l'IVA sobre el transport aeri "xarter" 
cspanyol, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3257-3259. 

Compareixences 
RGE núm. 2812/93, del conseller d'Economia i Hisenda, 

sobre les gestions realitzades amb el Govem central sobre la 
cessió d' un tram de l' IRPF, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 
3451-3453. 

ANTlCH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socia lista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3997-
3998. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3708/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició,de llei per laqual,passa"a denominar-se oficialment 
llles Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3245 . 

RGE núm. 322/93, de reforma de 1 'Estatut d' Autonomía de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mars:), pago 2890. 

Interpel' lacions 
RGE núm. 1346/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política hidraulica, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3081. 

Mocions 
RGE núm. 1854/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política hidraulica del Govem de la CA, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3199-3200 i 3204. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 313/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a declaracions d'espais naturals protegits, DS núm. 84 
(14 d'octubre), pago 3429-3430. 

BARCELÓ I MAR TÍ, JOANA MARIA (Grup 
Parlamentad Socialista) 

Projectes de I1ei 
RGE núm. 887/92, de supressió de barreres 

arquitectoniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3051, 3053, 
3055-3056,3058 i 3066-3067. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3926, 
3992-3993,4010-4012 i 4061-4063. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91 , d ' iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3708/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de Ilei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de I'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mars:), pago 2888. 

RGE núm. 676/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a avaluació de l'impacte ambiental, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 2989-2991 i 2995-2996. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memories deIs conseIls insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3557-3559, 3563-3564, 3566, 3570-3572, 
3574-3575 i 3577. 

Interpel' lacions 
RGE núm. 2714/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a plans especials de protecció de les arees natural s 
d'especial interes a l'illa de Menorca, DS núm. 87 (26 
d'octubre), pago 3496-3497 i 3500. 

RGE núm. 2783/93, relativa a política de pedreres i 
restauració del paisatge original d'aquestes explotacions, DS 
núm. 91 (9 de novembre), pago 3617-3618. 

Mocions 
RGE núm. 3053/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a plans de protecció de les arees naturals d 'especial 
interes de l' illa de Menorca, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3624-3626 i 3629. 

Preguntes 
RGE núm. 3242/93, relativa a treballs que ha rea1itzat el 

Govem de la CAIB per tal d'elaborar les Directrius 
d'Ordenació Territorial, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3742. 

RGE núm. 3243/93, relativa a la no aplicació de la Llei de 
carreteres pel que fa referencia a les tanques de publicitat de les 
carreteres, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3741-3742. 

Proposicions no de I1ei 
RGE núm. 4527/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a declaració de s' Albufera des Grao-Illa d'En Colom com a 
pare natural, DS núm. 61 (3 de mars:), pago 2554. 

RGE núm. 75/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a comunicació als ajuntaments deIs resuItats de les 
amllisis efectuades a l'Edar, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3033-3034. 
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CAÑELLAS 1 FONS, CARLES FELIP (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3708/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de Hei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de man;:), pago 2890. 

Preguntes 
RGE núm. 2815/93, relativa a l'aplicació de l'IVA als 

hotels de cinc estrelles, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3437-
3438. 

RGE núm. 3266/93, relativa a campanyes de promoció 
turística, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3695. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1276/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a reobertura de les línies de ferrocarril, DS núm. 92 (10 
de novembre), pago 3655-3656 i 3658. 

RGE núm. 1519/93, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a creació d'una comissió d'arbitratge per dirimir les 
discrepancies entre agencies de viatges i allotjaments turístics, 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3259-3260 i 3262. 

RGE núm. 3142/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a institucionalització d'una conferencia anual pel 
tractament deIs problemes del sector turístic, DS núm. 96 (30 
de novembre), pago 3784-3786. 

CAÑELLAS 1 FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 3708/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3708/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

Preguntes 
RGE núm. 3038/93, relativa a inspeccions a menjadors 

col'lectius, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3611. 
RGE núm. 3039/93, relativa a Comissió Interdepartamental 

de la Dona, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3613. 
RGE núm. 3040/93, relativa a relacions de la Comissió 

Interdepartamental de la Dona, DS núm. 92 (10 de novembre), 
pag.3635. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 4807/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a dotació de les UVI mobils del Centre de coordinació 
d'urgencies de Mallorca, DS núm. 62 (9 de man;:), pago 2577. 

RGE núm. 2637/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació de l'Institut Balear de la Dona, DS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3509. 

CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ, MARÍA LUISA (Grup 
Parlamentari Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 1480/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al Síndic de Greuges de les Illes Balears, DS núm. 63 
(10 de mar'r), pago 2627, 2629-2633, 2635 i 2637-2639. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar'r), pago 2889. 

RGE núm. 1308/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3145-3147 i 3150. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1757/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 

RGE núm. 1765/93, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de lIei RGE núm. 1410/93, del Consell Consultiu, DS 
núm. 76 (11 de maig), pago 3145-3147 i 3150. 

InterpeHacions 
RGE núm. 3678/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política del Govem de la CA, en relació amb l'organització 
i el funcionament deIs Consells Insulars, DS núm. 60 (2 de 
mar'r), pago 2519-2520. 

RGE núm. 1255/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als Reglaments Generals Aprovats pel 
Govem en el desplegament de lleis, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2926. 

Mocions 
RGE núm. 717/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política general del Govem sobre organització i funcionament 
deIs Consells Insulars en la seva vessant autonomica, DS núm. 
64 (16 de mar'r), pago 2675-2676. 
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RGE núm. 1568/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Govern en el desplegament de lleis, DS núm. 74 (4 de maig), 
pAg. 3071-3075. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1516/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a normativa per regularitzar l'actuació deIs majoristes de 
viatges a l'ambit de les IlIes Balears, DS núm. 77 (12 de maig), 
pAgo 3175-3177 i 3179-3180. 

COLL 1 AL'LÉS, LLUÍS (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2888. 

I nterpel'lacions 
RGEnúm. 461/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política teatral a les Illes Balears, DS núm. 67 (24 de 
mar~), pago 2784. 

Mocions 
RGE núm. 1360/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política teatral a les Illes Balears, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2918-2920. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 728/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a presentació d'un projecte de llei regulador de l'esport 
¡de l'esplai, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3102-3103. 

FERRÁ 1 CAPLLONCH, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

Itl 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3973-
3974 i 3976. 

I'roposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

l110dificació de la Llei 14/91 de l'Estat, Dictamen comissió, 
votació DS núm. 72 (27 d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
//les Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de man;:), pago 2890. 

Preguntes 
RGE núm. 2697/93, relativa a la presentació del Projecte de 

LJei de l'Esport, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3435. 
RGE núm. 2717/93, relativa a mitjans suficients per a les 

infraestructures de les federacions esportives, DS núm. 85 (19 
d'octubre), pago 3436-3437. 

RGE núm. 3248/93, relativa a quan pensa el Govern de la 
Comunitat dictar les disposicions necessaries i executar la Llei 
1/92 de Protecció deIs animals que viuen a l'entorn huma, DS 
núm. 96 (30 de novembre), pago 3772. 

RGE núm. 3251/93, relativa a quan pensa el conseller 
d'Agricultura i Pesca presentar el Projecte de llei de caya al 
Parlament de les Illes Balears, DS núm. 96 (30 de novembre), 
pag.3773. 

RGE núm. 3294/93, relativa a si es pensa modificar l'article 
6 del Decret 27/92 que regula la ca~a del tord pel sistema 
tradicional de filats en coIl, DS núm. 96 (30 de novembre), 
pag.3775. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 728/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a presentació d'un projecte de llei regulador de l'esport 
i de l'esplai, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3102. 

RGE núm. 1356/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a regulació de les instal' lacions esportives, públiques 
i privades, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3262-3264. 

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

Projectes de Ilei 
RGE núm. 366/92, relativa a adequació de les xarxes 

d'instal'lacions a les condicions historicoambientals deis nuclis 
de població, DS núm. 81 (28 de setembre), pago 3306 i 3308-
3311. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de I'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3010. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 258/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govern de la CA, en materia de 
biblioteques, DS núm. 63 (10 de mary), pago 2618. 

Mocions 
RGE núm. 1102/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general en materia de biblioteques, DS núm. 
67 (24 de mary), pago 2778-2780. 
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Proposicions no de llei 
RGE núm. 1464/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a concurs per adquirir l'edifici o solar més idoni per 
situar-hi la Biblioteca Pública a Mallorca, DS núm. 84 (14 
d'octubre), pago 3422-3423. 

RGE núm. 1808/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a taxació de Can Salas, DS núm. 85 (19 d'octubre), 
pag. 3458. 

GILET 1 GIRART, FRANCESC (Grup Parlamentarí 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3010. 

KGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2891. 

GÓMEZ 1 ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 4023-
4026. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, Dictamen comissió, 
votació DS núm. 72 (27 d'abril), pago 3010. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2888. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 4807/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a dotació de les UVI mobils del Centre de coordinació 
d'urgencies de Mallorca, DS núm. 62 (9 de mar~), pago 2576-
2579. 

GOMILA 1 BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentarí 
PSMi EEM) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les 
Illes Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3358-3359. 

e 

Projectes de lIei 
RGE núm. 366/92, relativa a adequació de les xarxes 

d'instaI'lacions a les condicions historicoambientals deIs nuclis 
de població, DS núm. 81 (28 de setembre), pago 3308-3311 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts general s de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3946-
3948,3953-3954,3964,3966,3970-3971,3973 i 4047-4048. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d' iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3010. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
proposició de !lei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2888. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 258/93, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govern de la CA, en materia de 
biblioteques, DS núm. 63 (10 de mar~), pago 2617-2618. 

RGE núm. 461/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les IlIes Balears, DS núm. 67 (24 de 
mar~), pago 2783-2784. 

RGE núm. 2714/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a plans especials de protecció de les arees naturals 
d'especial interes a l'illa de Menorca, DS núm. 87 (26 
d'oetubre), pago 3498-3499. 

RGE núm. 2893/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catala i en eatala a la CA, DS núm. 
93 (16 de novembre), pago 3680. 

Mocions 
RGE núm. 888/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política en materia de defensa i eonservació del 
patrimoni historie i artístic de les Illes Balears, DS núm. 64 (16 
de mar~), pago 2677-2678 i 2682. 

RGE núm. 1102/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general en materia de biblioteques, DS núm. 
67 (24 de mar~), pago 2777-2778. 

RGE núm. 1360/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les Illes Balears, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2918. 

RGE núm. 3053/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a plans de protecció de les arees naturals d'especial 
interes de l'illa de Menorca, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3627 i 3630. 

RGE núm. 3271/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catala i en catala a les Illes Balears, 
DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3817 i 3820. 

Proposicions no de llei 
RGE lIúm. 4527/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a declaració de s' Albufera dtEs Grao-Illa d'En Colom eom a 
pare natural, DS núm. 61 (3 de mar~), pago 2553. 

RGE núm. 344/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a regulació de l'ús de vehicular del catala a 
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I'ensenyament, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3521-3522 i 
3525. 

RGE núm. 476/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació del Consell Consultiu en materia de 
conservació de la natura i el medi natural, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3597-3598 i 3600-3601. 

RGE núm. 728/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a presentació d'un projecte de llei regulador de l' esport 
¡de l'esplai, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3101-3103. 

RGE núm. 1303/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ajuts per pal·liar els danys causats pels huracans a l'illa de 
Cuba, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3404. 

RGE núm. 1356/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a regulació de les instal·lacions esportives, públiques 
i privades, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3263. 

RGE núm. 1464/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a concurs per adquirir l'edifici o solar més idoni per 
situar-hi la Biblioteca Pública a Mallorca, DS núm. 84 (14 
d'octubre), pago 3421-3422. 

RGE núm. 1808/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a taxació de Can Salas, DS núm. 85 (19 d'octubre), 
pag.3458. 

RGE núm. 1939/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació del castell d'Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3470. 

RGE núm. 1940/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació del Museu Naval a Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3476. 

RGE núm. 2107/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a substitució del procés per obtenir el perrnís per 
realitzar ensenyament en catala, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3683-3684 i 3687-3688. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memories deis consells insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3573. 

GONZÁLEZ 1 ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 887/92, de supressió de barreres 

arquitectoniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3049. 
RGE núm. 3059/93 , de pressuposts general s de la CAIB 

per al 1994. DS núm. 98 (20, 21 i22 de desembre), pago 3927, 
3994-3995,3998-3999,4001,4003-4004,4011-4012 i 4062-
4064. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 2998-3007, 3009 i 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialrnent 
lIIes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de man;:), pago 2890. 

RGE núm. 676/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a avaluació de l'impacte ambiental, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 2993-2995. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 122/93, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 3240/92, del Parc d'innovació 
balear, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2483-2484. 

Propostes de resolució 
Relatives a la Comunicació RGE núm. 2441/92, de criteris 

general s als quals s'ha d'acomodar l'elaboració del Pla 
Director Sectorial d'Equipaments Comercial s, DS núm. 62 (9 
de mary), pago 2593-2595, 2598-2600, 2602-2605 i 2608. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 1346/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política hidraulica, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3081-3082. 

RGE núm. 2783/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de pedreres i restauració del paisatge original 
d'aquestes explotacions, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3618. 

RGE núm. 2894/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera de la Junta d' Aigües, DS núm. 95 
(24 de novembre), pago 3749-3750. 

Mocions 
RGE núm. 1854/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política hidraulica del Govem de la CA, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3200-3204. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 75/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a comunicació als ajuntaments deIs resultats de les 
analisis efectuades a l'Edar, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3034-3038. 

RGE núm. 476/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació del Consell Consultiu en materia de 
conservació de la natura i el medi natural, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3599-3601. 

GUASCH 1 RIBAS, MIQUEL (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3977-
3978, 3983-3987 i 4066. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialrnent 
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Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de refonna de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2888. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 357/93, del Grup Parlamentari Socialista, sobre 

I'execució del Programa 5B, DS núm. 66 (23 de mar~), pago 
2750. 

KGb núm. 1104/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2973-2974. 

Mocions 
RGE núm. 1355/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'execució del Programa 5B Foner, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2913-2916. 

RGE núm. 1760/93, del Grup Parlarnentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 76 (11 de maig), pago 
3129-3130 i 3132. 

Preguntes 
RGE núm. 1920/93, relativa a expedient de subvenció per 

a la millora d'estructures productives deIs productes agrícoles, 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3191. 

RGE núm. 1921/93, relativa a alumnes matriculats als 
cursos de formació agraria, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3191. 

RGE núm. 3043/93, relativa a reforestació, DS núm. 92 (10 
de novembre), pago 3635-3636. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 470/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a ampliació zones a incloure en el programa 5B del 
període 1994-1999, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2931 i2933-
2934. 

RGE núm. 1171/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a materialització de les inversions recollides en el Pla de 
Desenvolupament de les zones ruraIs a les Illes Balears, 1991-
1993, Programa Operatiu 5B Foner, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2931 i 2933-2934. 

RGEnúm. 1173/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
al perllongament de la prestació deIs serveis de l'avió amfibi 
Canadair CL-215 i la seva tripulació, [ms al dia 30 de 
setembre, per tal de lluitar contra els incendis forestals a les 
Illes Balears, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2981-2982. 

RGE núm. 1174/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la sol-licitttd d'actuacions coordinades entre el Govem 
central i el Govem balear, en relació amb la problematica 
creada per l'afluencia d'embarcacions procedents del litoral 
alacantí i que pesquen en aigües de les Pitiüses, DS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2984-2985 i 2987-2988. 

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Debat sobre J'orientació política generaJ deJ Govern de Jes 
IIles Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3351-3354, 3360-
3361,3367-3369,3373-3376,3379-3380 i 3383-3384. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, ue 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
u'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3242. 

RGE núm. 322/93, de refonna de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2487-2489 i 
2494-2496; i DS núm. 69 (31 de mary), pago 2844, 2846, 2849-
2851,2853-2857,2863-2864,2867,2869-2870,2878-2879, 
2881-2882 i 2888. 

RGE núm. 2024/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a proposta de refonna del Reglament del Parlament de 
les IlJes Balears, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3409-3410 
i 3412-3413. 

Propostes de la Comissió Técnica Interinsular 
RGE núm. 55/93, relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'administració local, DS núm. 97 
(1 de desembre), pago 3842-3845. 

RGE núm. 55/93, relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'infonnació turística, DS núm. 97 
(1 de desembre), pago 3850-3851, 3853. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 217/93, del Grup Parlamentari Mixt, 892/93 del 

Grup Parlamentari Socialista, 893/93 del Grup Parlamentari 
Socialista i 925/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
Projecte de llei RGE núm. 4717/92, d'exercici de competencies 
transferides o delegades per la CAIB als consells insulars, DS 
núm. 78 (18 de maig), pago 3215-3218 i 3222-3223. 

RGE núm. 941/93, del Grup Parlamentari Mixt, i 942/93 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, a la Proposició de llei RGE. 
núm. 322/93, de refonna de l'Estatut d' Autonomia de les IlJes 
Balears, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2694-2696 i 2699-
2700. 

RGE núm. 3305/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 
RGE núm. 3405/93 del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de llei RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de 
la CAIB per al 1994, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 
3797-3801 i 3808-3811. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memories deIs consells insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3559-3560, 3564, 3566-3567, 3570-3571, 
3573-3574 i 3576-3577. 
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Propostes de resolució 
Relatives a la Comunicació del Govem RGE núm. 2441/92, 

sobre criteris general s als quals s'ha d'acomodar l'elaboració 
del Pla Director Sectorial d , Equipaments Comercials, OS núm. 
62 (9 de mar¡;:), pago 2606-2592, 2595-2598, 2602, 2605 i 
2607. 

Relatives al Pla RGE núm. 1482/93, de reindustrialització, 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3732. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2158/93, del Grup Parlamentari Socialista, per 

informar sobre el recent canvi de Govem, OS núm. 81 (28 de 
setembre), pago 3303-3304. 

Mocions 
RGE núm. 724/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures per fer front a l'actual crisi política, 
economica i social de la CAIB, OS núm. 64 (16 de mar¡;:), pago 
2656-2658 i 2659-2660. 

RGE núm. 1983/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a fallida de la cooperativa Sa Roqueta, OS núm. 83 (13 
d'octubre), pago 3396. 

Preguntes 
RGE núm. 1636/93, relativa a actuacions del servei de 

corporacions locals durant l'any 1992, OS núm. 75 (5 de 
maig), pago 3095. 

RGE núm. 1637/93, relativa al grau d'informatització i 
aplicació de noves tecnologies en la tramitació d'expedients 
del Servei d' Activitats Classificades, OS núm. 75 (5 de maig), 
pag.3099. 

RGE núm. 1638/93, relativa a activitats programades per la 
Direcció General de Joventut pel 2n semestre del 1993, OS 
núm. 76 (11 de maig), pago 3121-3122. 

RGE núm. 1639/93, relativa a política específica del 
Govem Balear per fomentar l'associacionisme de les 
comunitats regionals radicades a Balears, OS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3124. 

RGE núm. 1640/93, relativa a política del Govem Balear 
per desenvolupar la Llei de comunitats balears assentades fora 
del territori de la CA, OS núm. 77 (12 de maig), pago 3159. 

RGE núm. 1912/93, relativa a ajudes als concessionaris de 
serveis públics regulars de viatgers per carretera durant 
I'exercici economic del 1992, OS núm. 78 (18 de maig), pago 
3192. 

RGE núm. 1913/93, relativa a actuacions de la demarcació 
de costes del MOPT a la seva zona de protecció, OS núm. 79 
(19 de maig), pago 3251. 

RGE núm. 1914/93, relativa a confusions que origina la 
Llei de Costes, OS núm. 79 (19 de maig), pago 3252. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 100/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a complirnent de l'article 24 de Llei de consells 
insulars, OS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3400-3401 i 3403. 

RGE núm. 313/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a declaracions d'espais natural s protegits, OS núm. 84 
(14 d'octubre), pago 3430. 

RGE núm. 643/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la recepció de les emissions de televisió en llengua 

catalana dependents d'altres comunitats autonomes, OS núm. 
64 (16 de mar¡;:), pago 2686-2687. 

AI'lusions 
En relació al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 

1276/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, OS núm. 92 (10 
de novembre), pago 3651. 

HUGUET 1 SINTES, CRISTÓFOL (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3240/93, del Pare d'innovació balear, OS núm. 

68 (30demar¡;:), pago 2818-2821, 2824-2825, 2827-2831, 2833 
i 2835. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de 1 'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, OS núm. 69 (31 de mar~), pago 2844, 2846 i 
2849-2850. 

Pro postes de resolució 
Relatives al Pla RGE núm. 3345/93, de desenvolupament 

regional 1993-1995, OS núm. 97 (1 de desembre), pago 3859-
3860 i 3863-3864. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1484/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a la participació del Govem després de la fallida de la 
cooperativa "Sa Roqueta" de Menorca, OS núm. 79 (19 de 
maig), pago 3255 . 

. RGE núm. 2714/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a plans especials de protecció de les arees natural s 
d'especial interes a l'iIla de Menorca, OS núm. 87 (26 
d'octubre), pago 3499-3500. 

Mocions 
RGE núm. 3053/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a plans de protecció de les arees naturals d'especial 
interes de l'iIla de Menorca, OS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3627-3631. 

Preguntes 
RGE núm. 2832/93, relativa a inundacions, OS núm. 85 (19 

d'octubre), pago 3441-3442. 
RGE núm. 3044/93, relativa a Pacte Autonomic en materia 

de pesca, OS núm. 91 (9 de novembre), pago 3614. 
RGEnúm. 3045/93, relativa a Caulerpa Taxifafia, OS núm. 

92 (10 de novembre), pago 3636. 
RGE núm. 3046/93, relativa a projecte de cartografia 

submarina, OS núm. 92 (10 de novembre), pago 3636. 
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RGE núm. 3047/93, relativa a afluencia de flotes foranes, 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3637. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3891/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a declaració de l'illa de Menorca i la Serra de 
Tramuntana com a reserva de la biosfera, DS núm. 60 (2 de 
mar!,:), pago 2531-2533 i 2536-2537. 

RGE núm. 4527/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a declaraeió de s'Albufera d'Es Grao-IlIa d'En Colom com a 
pare natural, DS núm. 61 (3 de mar!,:), pago 2554-2555. 

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

Projectes de Ilei 
RGE núm. 8&7/92, de supresslO de barreres 

arquitectoniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3051-3053, 
3057-3059,3061-3062 i 3067. 

RGE núm. 1994/93, de regulació de les taxes pels serveis 
d'inspecció i control sanitari de carns fresques destinades al 
consum nacional i per selecció de personal, DS núm. 97 (1 de 
desembre), pago 3829-3830 i 3832-3836. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3904-
3905,3909-3910,3914-3915,3917-3918,3920,3922,3924-
3925, 3928, 3956-3857, 3965-3966, 3968-3969, 3972-3975, 
3989-3990, 3992 i 4059. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l' Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar!,:), pago 2888. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 

consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
social. DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3888-3889. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1717/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia de transports, DS núm. 78 (18 de maig) , pag.3238-
3239. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2860/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa als criteris de la Presidencia del Govem en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3648-3649. 

Mocions 
RGE núm. 3194/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 95 (24 de novembre), pago 3755-3758. 

MAGAÑA 1 ALAPONT, ENCARNACIÓ (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 4048. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l' Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 301I. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de I'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar!,:), pago 2889. 

Preguntes 
RGE núm. 1906/93, relativa al conveni per a lamillora deis 

camins rurals a les Pitiüses, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3193. 

RGE núm. 1907/93, relativa a construcció d'habitatges 
socials a Can Cantó (Eivissa), DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3194. 

RGE núm. 3101193, relativa a seguiment de la tasca a la 
Direcció General d' Acció Social a Eivissa i Menorca, DS núm. 
91 (9 de novembre), pago 3612-3613. 

RGE núm. 3295/93, relativa al conflicte entre taxistes i 
disc-bus a l'illa d'Eivissa, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3742-3743. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l' Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3242. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar!,:), pago 2889. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2672/93, relativa atribució de compeUmcies als 

consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
socials, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3535. 

1 
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RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia d' inspecció tecnica de vehicles, DS 
núm. 88 (27 d'octubre), pago 3535. 

Comunicacions del Govern 
Relativa a les memories deIs consells insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3575. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1325/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a la proposta de Directiva del Consell Europeu per la que es 
crea un impost sobre les emissions de dioxid de carboni i sobre 
consum d'energia, DS núm. 77 (12 de maig), pago 3168-3169 
i3173-3174. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de Ilei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3242. 

RGE núm~ 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2889. 

MARÍ 1 PRA TS, JOSEP (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Jurament o promesa del carree 
DS núm. 80 (15 dejuny), pago 3270. 

Preguntes 
RGE núm. 2818/93, relativa a modemització del comer~, 

DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439. 
RGE núm. 2819/93, relativa a formació del comerciant, DS 

núm. 86 (20 d'octubre), pago 3463. 
RGE núm. 2820/93, relativa a formació en el sector del 

comer~, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3465. 
RGE núm. 2821/93, relativa a recursos energetics, DS núm. 

86 (20 d'octubre), pago 3466-3467. 

MARÍ 1 SERRA, JOAN (Grup Parlamentará Socialista) 

Projeetes de lIei 
RGEnúm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAffi per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3967-
3968. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3243 . 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mars;), pago 2889. 

Preguntes 
RGE núm. 4642/92, relativa a si el vaixell Bar Salaria, 

ubicat a la Badia de Portrnany, seguira comptant amb la 
concessió de la Conselleria, DS núm. 60 (2 de mar~), pago 
2502-2503. 

RGE núm. 1224/93, relativa a turisme alemany augment a 
Mallorca i Menorca i baixa a Eivissa, DS núm. 68 (30 de 
mars;), pago 2795. 

RGE núm. 1832/93, relativa a l'ajomament de l'aplicació 
de la tarja turístic en els hotels, DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3156. 

RGE núm. 1833/93, relativa a actuacions per a la compra 
de cases o edificis de caracter social a Eivissa, DS núm. 78 (18 
de maig), pago 3190-3191. 

RGE núm. 3095/93, relativa a l'exclusió de Menorca, 
Eivissa i Formentera en la producció del porc negre, DS núm. 
91 (9 de novembre), pago 3612. 

RGE núm. 3102/93, relativa a tarja turística, DS núm. 92 
(10 de novembre), pago 3634-3635. 

RGE núm. 3153/93, relativa a manteniment de l'actual 
situació del port de Sant Antoni de Portrnany, DS núm. 93 (16 
de novembre), pago 3665. 

RGE núm. 3302/93, relativa a quan pensa pagar el Govem 
les expropiacions de la construcció de la ronda de Ses PaIses a 
Sant Antoni, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3774. 

Proposieions no de llei 
RGE núm. 1940/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació del Museu Naval a Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3475-3476 i 3478. 

MARÍ 1 TUR, JOAN (Grup Parlamentará Partit Popular
Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la LIei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentan Mixt, de 
Proposició de lIei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mars;), pago 2889. 

InterpeHaeions 
RGE núm. 3679/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política que segueix el Govem de la CA en materia 
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de defensa i eonservaeió del patrímoni historie i artístic de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mary), pago 2525-2526. 

RGE núm. 1088/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a críteris lingüísties de la selecció del personal i ús de 
la llengua catalana en l'administració autonomica, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3028-3029. 

RGE núm. 2893/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del eatala i en catala a la CA, DS núm. 
93 (16 de novembre), pago 3681. 

Mocions 
RGE núm. 888/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política en materia de defensa i conservació del 
patrímoni historie i artístic de les Illes Balears, DS núm. 64 (16 
de mary), pago 2680-2682 i 2683. 

RGE núm. 1779/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris lingüístics de selecció de personal i ús de la 
llengua catalana en l'administració autonomica, DS núm. 77 
(12 de maig), pago 3165-3167. 

RGE núm. 3271/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catara i en catala a les Illes Balears, 
DS núm. 97 (l de desembre), pago 3817-3818 i 3821. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 344/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a regulació de l'ús de vehicular del catala a 
l'ensenyament, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3524-3526. 

RGE núm. 460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al suport a una iniciativa sobre llengua catalana a 
Aragó, DS núm. 67 (24 de mary), pago 2787-2788. 

RGE núm. 1939/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació del castell d'Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3470-3471 i 3473-3474. 

RGE núm. 1940/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació del Museu Naval a Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3477-3478. 

RGE núm. 2107/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a substitució del procés per obtenir el permís per 
realitzar ensenyament en catala, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3686-3689. 

MARTÍNEZ DE DIOS, JESÚS, G. (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de llei 
RGE núm. 1410/93, de Consell Consultiu, DS núm. 80 (15 

dejuny), pago 3274-3276, 3279-3280, 3282-3286, 3289-3290, 
3292 i 3294-3295. 

RGEnúm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 4017, 
4021-4023 i 4026-4027. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficia1ment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 61 (3 

de mary), pago 2560-2561; i DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3241 i 3246. 

RGE núm. 322/93, de reforma de 1 'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2891. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
D'atribució de competencies als consells insulars en materia 

d'inspecció tecnica de vehieles, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de 
desembre), pago 3892-3894 i 3896-3899. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de eompetencies als 
consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
social, DS núm. 98 (20, 21 i22 de desembre), pago 3873-3875, 
3878-3879,3881-3882 i 3887-3888. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3307/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, d'atribució de 
competencies als consells insulars en materia d'inspecció 
tecnica de vehieles, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3711-
3713 i 3716. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 4741/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política de publicitat institucional, DS núm. 68 (30 de 
mary), pago 2815-2816. 

RGE núm. 340/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme per fer 
front a I'actual crisi política, economica i social, DS núm. 60 
(2 de mary), pago 2512-2513. 

Mocions 
RGE núm. 1415/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govern en materia de publicitat 
institucional, DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2943-2944 i 2947. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4821/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a declarar nul·la la modifieació de credit per 425 
milions de pessetes i destinació d'aquesta partida del projecte 
i iniciació de les obres de l'hospital Comarcal d'Inea, DS núm. 
62 (9 de mary), pago 2587-2590. 

RGE núm. 1934/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a necessitat de creació d'unjutjat penal a l'illa de Menorca, DS 
núm. 84 (14 d'oetubre), pago 3423-3424 i 3426. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l' Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de Ilci pcr la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l' Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 



DIAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1993 lFascicle 2 125 

Preguntes 
RGE núm. 2816/93, relativa a l'alberg de la Platja de 

Palma, OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3438. 
RGE núm. 2817/93, relativa a activitats d'estiu, DS núm. 

86 (20 d'octubre), pago 3463. 

MASCARÓ 1 PONS, JOAN MANEL (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Jurament o promesa del carree 
DS núm. 80 (15 de juny), pago 3270. 

Projeetes de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3982-
3983 i 3987. 

MESQUIDA 1 GALMÉS, ANDREU (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3011. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

Preguntes 
RGE núm. 1627/93, relativa a crisi sectorial nacional de 

l'aqüicultura, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3043-3044. 
RGE núm. 1628/93, relativa a crisi europea, nacional i 

autonómica deIs preus, en primera venda, de pe ix frese, DS 
núm. 75 (5 de maig), pago 3094-3095. 

RGE núm. 1629/93, relativa a l'explotació racional d'un 
important calador de rossellons "chirla" a la Badia de Palma, 
OS núm. 75 (5 de maig), pago 3098-3099. 

RGE núm. 1630/93, relativa al programa de modemització 
de la flota artesanal, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3189. 

RGE núm. 1631/93, relativa a l'adequació de les llotges a 
les noves directives de la CEE, DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3158-3159. 

RGE núm. 1919/93, relativa a expedient d'ajuda per a la 
millora deIs fruits secs, OS núm. 78 (18 de maig), pago 3191-
3192. 

RGE núm. 1922/93, relativa al consum subvencionat de llet 
pels escolars, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3196. 

RGE núm. 2833/93, relativa a Junta Arbitral de Consum, 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3442. 

RGEnúm. 2979/93, relativa a adopcions intemacionals, DS 
núm. 89 (2 de novembre), pago 3548-3549. 

RGE núm. 3267/93, relativa a control de platges i aigües, 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3695-3696. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3769/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a potenciació deis productes agroalimentaris de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mar¡;;), pago 2530-2531. 

RGE núm. 1172/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de la normativa relativa al palangre de 
superficie, DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2955-2956 i 2960. 

MOLL 1 MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projeetes de Ilei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts genera1s de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 4012-
4016 i 4019-4020. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3246. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar¡;;), pago 2891. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1088/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris lingüístics de la selecció del personal i ús de 
la llengua catalana en l' administració autonomica, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3027-3028. 

Mocions 
RGE núm. 1779/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris lingüístics de selecció de personal i ús de la 
llengua catalana en l'administració autonomica, DS núm. 77 
(12 de maig), pago 3164-3165 i 3167. 

Preguntes 
RGE núm. 1022/93, relativa a quan estara acabat l'estudi 

sociologic sobre la joventut de les Illes Balears, DS núm. 64 
(16 de mar~), pago 2646. 

RGE núm. 2698/93, relativa a la vigencia del Decret que 
regula l'ús de les llengües oficials de l' Administració de la 
CAIB, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3436. 

RGE núm. 3025/93, relativa a motius pels quals no s'ha 
transferit l'aportació a I'Ajuntament de Palma per actuacions 
d'atenció al col' lectiu gitano, OS núm. 90 (3 de novembre), 
pago 3582-3583. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 643/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a la recepció de les emissions de televisió en llengua 
catalana dependents d'altres comunitats autonomes, DS núm. 
64 (16 de mar~), pago 2685-2687. 
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MORAGUES I GOMILA, ALBERT (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modiftcació de la Llei 14/91 de l' Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 301l. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de !'Estatut d' Autonomia de 
les IIles Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2888. 

InterpeHacions 
RGE núm. 1104/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a incendis forestals, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2968-2970 i 2974. 

Mocions 
RGE núm. 1760/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a incendis forestals, DS núm. 76 (11 de maig), pago 
3125-3127 i 3131-3132. 

Preguntes 
RGE núm. 1070/93, relativa a gestió d'un credit de 250 

milions de pessetes de la Cooperativa Ramadera de Menorca 
(Coinga), DS núm. 66 (23 de mary), pago 2735. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3769/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a potenciació deis productes agroalimentaris de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mary), pago 2529-2530. 

RGE núm. 3891/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de l'illa de Menorca i la Serra de 
Tramuntana com a reserva de la biosfera, DS núm. 60 (2 de 
mary), pago 2531-2533 i 2536-2537. 

RGE núm. 1172/93, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a modificació de la normativa relativa al palangre de 
superficie, DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2958-296l. 

RGE núm. 1173/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
al perllongament de la prestació deIs serveis de l'avió amfibi 
Canadair CL-21 i la seva tripulació, fms al dia 30 de setembre, 
per tal de lluitar contra els incendis forestals a les Illes Balears, 
DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2983-2984. 

RGEnúm. 1174/93, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 
a la sol, licitud d'actuacions coordinades entre el Govern 
central i el Govern balear, en relació amb la problematica 
creada per l'afluencia d'embarcacions procedents del litoral 
alacantí i que pesquen en aigües de les Pitiüses, DS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2986-2989. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 

MUNAR 1 RIUTORT, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomía de 

les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2885-2886 i 
2890. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 217/93 del Grup Parlamentari Mixt, 892/93 del 

Grup Parlamentari Socialista, 893/93 del Grup Parlamentari 
Socialista i 925/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
Projecte de llei RGE núm. 4717/92, d' exercici de competencies 
transferides o delegades per la CAIB als consells insulars, DS 
núm. 78 (18 de maig), pago 3218. 

OBRADOR 1 MORA TINOS, FRANCESC (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les 
Illes Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3339-3343, 3347-
3349,3369-3372 i 3374-3375. 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 887/92, de supresslO de barreres 

arquitectóniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3047-3048, 
3060-3062 i 3064-3065. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3916-
3917, 3988-3989, 3991 i 4034-4036. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 301l. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oftcialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2484-2487, 
2493-2494; i DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 340/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme per fer 
front a l'actual crisi política, económica i social, DS núm. 60 
(2 de mary), pago 2506-2508. 

I 
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RGE núm. 2158/93, del Grup Parlamentari Socialista, per 
informar sobre el recent canvi de Govem, DS núm. 81 (28 de 
setembre), pago 3298-3300 i 3304-3305. 

Mocions 
RGE núm. 724/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures per fer front a l'actual crisi política, 
economica i social de la CAIB, DS núm. 64 (16 de mar9), pago 
2651-2653,2658-2659 i 2667-2669. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1154/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a lluita contra l'estacionalitat i l'atur a les zones 
turístiques, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3108-3109 i 3113. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3976-
3977,3979-3981,3984-3988,3990,4027-4029,4031-4032, 
4034,4038-4041,4054 i 4064-4065. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 301l. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposicióde llei per la qual passa a denominar-se oficialmento 

Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS ,núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, OS núm. 69 (31 de mar9), pago 2875-2877, 
2879-2881 i 2888. 

RGE núm. 2024/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a proposta de reforma del Reglament del Parlament de 
les Illes Balears, OS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3406-3407 
i 3410-3411. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93, relativa a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'administració local, OS núm. 66 
(23 de mar~), pago 2758-2762; i OS núm. 97 (1 de desembre), 
pago 3837-3840 i 3844-3845. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d' informació turística, DS núm. 66 
(23 de mar~), pago 2758-2762; i OS núm. 97 (1 de desembre), 
pago 3847-3848, 3852 i 3854. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia de transports, OS núm. 66 (23 de 
mar~), pago 2758-2762. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia de serveis socials i assisUmcia 
social, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3529-3532 i 3537-
3538; iOS núm. 98 (20, 21 i22 de desembre), pago 3870-3872, 
3874-3875,3877-3878,3887 i 3890. 

D'atribució de competencies als consells insulars en materia 
d'inspecció tecnica de vehicles, OS núm. 88 (27 d'octubre), 

pago 3529-3532 i 3537-3538; i DS núm. 98 (20,21 i 22 de 
desembre), pago 3894-3897. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 941/93 del Grup Parlamentari Mixt i 942/93 del 

Grup Parlamentari PSM-EEM, a la Proposició de llei RGE 
núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de les Illes 
Balears, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2690-2692 i 2697-
2698. 

RGE núm. 217/93 del Grup Parlamentari Mixt, 892/93 del 
Grup Parlamentari Socialista, 893/93 del Grup Parlamentad 
Socialista i 925/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
Projecte de Llei RGE núm. 4717/92, d'exercicí de 
competencíes transferides o delegades per la CAIB als consells 
insulars, OS núm. 78 (18 de maig), pago 3209-3212 i 3219-
3220. 

RGE núm. 1666/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comíssió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribucíó de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local, DS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3223-3226 i 3228. 

RGE núm. 1688/93, del grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'informació turística, DS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3229-3231 i 3234. 

RGE núm. 1717/93, del Grup Parlamentad PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia de transports, OS núm. 78 (18 de maig), pago 3235-
3236. 

RGE núm. 3307/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Técnica Interinsular d'atribució de 
competencies als consells insulars en materia d'inspecció 
tecnica de vehicles, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3706-
3709 i 3713-3714. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a memories deIs consells insulars sobre la gestió 

de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3554-3557, 3562-3563 i 3567-3569. 

Propostes de resolució 
Al Pla RGE núm. 1482/93, de reindustrialització, OS núm. 

94 (23 de novembre), pago 3717-3719, 3727, 3730 i 3732-
3733. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3678/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política del Govem de la CA, en relació amb l'organitzacíó 
i el funcionament deIs Consells Insulars, OS núm. 60 (2 de 
mar~), pago 2517-2518. 

RGE núm. 4741/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política de publicitat institucional, OS núm. 68 (30 de 
mar~), pago 2810-2812 i 2816-2817. 

RGE núm. 1104/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendís forestals, DS núm. 72 (27 d'abríl), pago 
2972-2973. 
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Mocions 
RGE núm. 717/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política general del Govem sobre organització i funcionament 
deIs consells insulars en la se va vessant autonomica, DS núm. 
64 (16 de mar¡;;), pago 2674-2675 . 

RGE núm. J 103/93, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia d'inversions en indústria i comer¡;; 
durant el 1992, DS núm. 66 (23 de mar¡;;), pago 2742-2743 i 
2745-2746. 

RGE núm, 1355/93, del Grup Purlurncntari Socialista, 
relativa a I'execució del Programa 5B Foner, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2912-2913. 

RGE núm. 1415/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govern en materia de publicitat 
institucional, DS núm. 71 (21 d'abril), pag. 2939-2941 i2945-
2946. 

RGE núm. 1760/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 76 (11 de maig), pago 
3127-3128. 

RGE núm. 1983/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a fallida de la cooperativa Sa Roqueta, DS núm. 83 (13 
d'octubre), pago 3395-3396. 

Preguntes 
RGE núm. 1383/93, relativa a declaració de la zona de 

Tramuntana reserva de la biosfera, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2901. 

RGE núm. 1556/93, relativa a la regulació deIs 
campaments privats, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3044. 

RGE núm. 1557/93, relativa a l'elaboració i aprovació deIs 
plans d'ordenaci6 de les ANE! de Menorca, DS núm. 75 (5 de 
maig), pago 3096. 

RGE núm. 1643/93, relativa a l'objectiu de la publicació de 
l'anunci "100 anys de Miró", DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3157. 

RGE núm. 1644/93 relativa a actes programats per a la 
commemoració del centenari del naixemenl de J. Miró, DS 
núm. 77 (12 de maig) pag. 3 160-3 16J. 

RGE núm. 1645/93, relativa a la declaració de bé d'interes 
cultural el Camí de Cavalls, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3195-3196. 

RGE núm. 2919/93, relativa a retard en l'aprovació del 
POOT de Menorca, DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3491-
3492. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3769/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM 

relativa a potenciació deIs productes agroalimentaris de les 
IlIes Balears, DS núm. 60 (2 de mar~), pago 2527-2529 i 253 1. 

RGE núm. 3891/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de l'illa de Menorca i la Serra de 
Tramuntana com a reserva de la biosfera, DS núm. 60 (2 de 
mar¡;;), pago 2534-2535. 

RGE núm. 75/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a comunicació als ajuntaments dcls rcsultats de les 
analisis efectuades a l'Edar, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3031-3033 i 3036-3037. 

RGE núm. 100/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a compliment de l'article 24 de Llei de consells 

insulars, DSnúm. 83 (13 d'octubre), pago 3397-3399 i3401-3403 . 
RGE núm. 123/93, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a presentació del projecte de llei de comery interior, 
DS núm. 66 (23 de mary), pago 2754-2756. 

ROE núm. 470/93, del Grup Parlamenlari Socialista, 
relativa a ampliació zones a illcloure en el programa 5B d 1 
període 1994-1999, O núm. 70 (20 d'abril), pago 293 1-2932. 

RGE núm. 1171/93, del Grup Par.lamentari PP-UM, relativa 
a materialització de les inversions recollides en el Pla de 
Desenvolupament de les zones rurals a les Illes Balears, 1991-
1993, Programa Operatiu 5B Foner, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2931-2932. 

RGEnúm. 1172/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de la normativa relativa al palangre de 
superficie, DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2958 i 296l. 

RGE núm. 1173/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
al perllongament de la prestació deIs serveis de I'avió amfibi 
Canadair CL-21S i la seva tripulació, tins al dia 30 de 
setembre, per tal de lluitar contra els incendis forestals a les 
Illes Balears, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2982-2983. 

RGE núm. 1174/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la sol, licitud d'actuacions coordinad es entre el Govern 
central i el Govem balear, en relació amb la problematica 
creada per l'afluencia d'embarcacions procedents del litoral 
alacantí i que pesquen en aigües de les Pitiüses, DS núm. 72 
(27 d'abri!), pago 2986 i 2988. 

RGE núm. 1934/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a necessitat de creació d 'un jutjat del Penal a l' illa de Menorca, 
DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3425. 

RGE núm. 2529/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reducció en un 40% de la taxa per inspecció tecnica 
de vehicles, DS núm. 86 (20 d ' octubre), pago 3480-3481 
3484. 

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de I1ei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3942 i 
3945-3946. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de I'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
IIIes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de 1 'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de marv), pago 2889. 

Propostes de la <':omissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'administració local, DS núm. 66 
(23 de mary), pago 2757. 
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RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'informació turística, OS núm. 78 
(18 de maig), pag.3233-3234. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia de transports, DS núm. 66 (23 de 
man;:), pago 2757. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
socials, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3526-3527 i 3535-
3536. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia d' inspecció tecnica de vehicles, DS 
núm. 88 (27 d'octubre), pago 3526-3527 i 3535-3536. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1688/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93 relatives a atribució de competencies als consells 
insulars en materia d'informació turística, DS núm. 66 (23 de 
man;:), pago 2757. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, OS núm. 68 (30 de 
mar~), pago 2808-2809. 

RGE núm. 2887/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, OS núm. 92 (10 de novembre); pag: 
3642-3643. 

Mocions 
RGE núm. 1438/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, OS núm. 71 (21 
d'abril), pago 2951-2953 i 2955. 

RGE núm. 3199/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, OS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3763-3764. 

Preguntes 
RGE núm. 1624/93, relativa a tipus d'IVA per a aplicar al 

sector "xarter" interior, OS núm. 74 (4 de maig), pago 3046-
3047. 

RGE núm. 1625/93, relativa a publicitat de les nostre illes, 
OS núm. 75 (5 de maig), pago 3098. 

RGE núm. 1626/93, relativa a descomptes a establiments 
turístics per queixes de clients, OS núm. 76 (11 de maig), pago 
3122-3123. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4774/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla director d' ordenació de l' oferta turística al' illa de 
Mallorca, OS núm. 65 (17 de mar~), pago 2727-2729. 

RGE núm. 723/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris de regulació deIs estandards de qualitat de 
serveis deIs establiments hotelers, OS núm. 74 (4 de maig), 
pag.3087-3089. 

RGE núm. 1078/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un institut d' investigació i tecnologia 
turística, OS núm. 75 (5 de maig), pago 3105-3106. 

RGE núm. 1154/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Huita contra I'estacionalitat i I'atur a les zones 
turístiques, OS núm. 75 (5 de maig), pago 3111-3113. 

RGE núm. 1518/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la implantació de I'IVA sobre el transport aeri "xarter" 
espanyol, OS núm. 79 (19 de maig), pago 3256-3259. 

RGE núm. 2529/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reducció en un 40% de la taxa per inspecció tecnica 
de vehicles, OS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3481-3485. 

RGE núm. 3092/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un sistema d'informació pel sector turístic, 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3779-3781. 

P ALLICER 1 PUJOL, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1994, OS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3940-
3942 i 3944-3945. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 

Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pag.3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, OS núm. 69 (31 de mar~), pago 2890. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, OS núm. 68 (30 de 
mar~), pago 2803-2804 i 2809-2810. 

RGE núm. 2887/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, OS núm. 92 (10 de novembre), pago 
3638-3639 i 3643. 

Mocions 
RGE núm. 1438/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, OS núm. 71 (21 
d'abril), pago 2948-2950 i 2953-2954. 

RGE núm. 3199/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, OS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3758-3760 i 3764-3765. 

Preguntes 
RGE núm. 725/93, relativa a valoració que n'ha fet la 

Conselleria de Turisme del reportatge del Sunday Times de la 
reforma d'espais naturals, OS núm. 64 (16 de mar~), pago 
2644-2645. 

RGE núm. 729/93, relativa a reunió de la Comissió Técnica 
i Política del POOT, OS núm. 64 (16 de mar~), pago 2647. 
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ROE núm. 1125/93, relativa a investigació de les causes 
deIs incendis produYts a dos hotels de Mallorca, DS núm. 66 
(23 de man;:), pago 2736. 

ROE núm. 3244/93, relativa a expedients que s'han obert 
pels incompliments de les mesures de seguretat i protecció 
contra els incendis, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3699-
3700. 

ROE núm. 3245/93, relativa a sancions que s'han imposat 
en aplicació del Decret 13/85, de 21 de febrer, referent a les 
mesures de seguretat i protecció contra els incendis, DS núm. 
94 (23 de novembre), pago 3698-3699. 

ROE núm. 3246/93, relativa a import total de les sancions 
que s'han imposat en aplicació del Decret 13/85, de 21 de 
febrer, referent a les mesures de seguretat i protecció contra els 
incendis, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3745. 

ROE núm. 3247/93, relativa a quantitat total cobrada en 
concepte de les sancions que s'han imposat en aplicació del 
Decret 13/85, de 21 de febrer, referent a les mesures de 
seguretat i protecció contra els incendis, DS núm. 96 (30 de 
novembre), pago 3772-3773. 

ROE núm. 3297/93, relativa a inspeccions i sancions 
imposades en aplicació de l'Ordre de 12.8.93, d'allotjamentde 
menors de 12 anys en els establiments turístics, DS núm. 96 
(30 de novembre), pago 3775-3776. 

Proposicions no de llei 
ROE núm. 4774/92, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla director d' ordenació de l' oferta turística a l' illa de 
Mallorca, DS núm. 65 (17 de mar~), pago 2723-2725 i 2729. 

ROE núm. 723/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris de regu1ació deIs estandards de qualitat de 
serveis deIs establiments hotelers, DS núm. 74 (4 de maig), 
pago 3084-3085 i 3088-3089. 

ROE núm. 1078/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un institut d'investigació i tecnologia 
turística, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3103-3104 i 3106-
3107. 

ROE núm. 1516/93, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 
a normativa per regularitzar l'actuació deIs majoristes de 
viatges a 1'ambit de les Illes Balears, DS núm. 77 (12 de maig), 
pag.3178-3179. 

ROE núm. 1519/93, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 
a creació d'una cOrnlssió d'arbitratge per dirimir les 
discrepfmcies entre agencies de viatges i allotjaments turístics, 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3261. 

ROE núm. 3092/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un sistema d'informació pel sector turístic, 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3776-3777 i 3780. 

ROE núm. 3142/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a institucionalització d'una conferencia anual pel 
tractament deIs problemes del sector turístic, DS núm. 96 (30 
de novembre), pago 3781-3782 i 3785-3786. 

PASCUAL I AMORÓS, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Partít Popular-Unió Mallorquina) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de les 
IlIes Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3323-3325, 3327, 
3356-3357,3362 i 3385. 

Projectes de lIei 
ReTE núm. 887/92, de supressió de barreres 

arquitectoniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3048-3049, 
3051,3053,3056-3059,3061, 3064, 3065-3066 i 3067. 

RGE núm. 1410/93, de Consell Consultiu, DS núm. 80 (15 
dejuny), pago 3274. 

RGE núm. 3240/93, del Parc d'innovació balear, DS núm. 
68 (30 de mar~), pago 2819-2823, 2826, 2830 i 2833. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1480/91, relativa al Síndic de Greuges de les 

Illes Balears, DS núm. 63 (10 de man.:), pago 2626, 2628-2629, 
2633-2634,2636 i 2639. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 61 (3 
de mar~), pago 2556-2557 i 2561-2562; i DS núm. 78 (18 de 
maig), pag.3239-3240 i 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2489-2491 i 
2496-2497: i DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2842-2843, 2845, 
2852-2857,2867-2869,2871-2875,2882-2884 i 2890. 

RGE núm. 1308/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3144-3145. 

RGE núm. 2024/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a proposta de reforma del Reglament del Parlament de 
les Illes Balears, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3407-3408, 
3412. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'informació turística. Debat 
dictamen comissió, DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3851-
3852. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 122/93 del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 3240/92, del Pare d'innovació 
balear, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2473-2474 i 2481-
2482 . 

RGE núm. 941/93, del Grup Parlamentari Mixt i 942/93, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, a la Proposició de llei RGE. 
núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2688-2690 i 2696-
2697. 

RGE núm. 1757/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM i 
1765/93 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de Llei 
RGEnúm. 1410/93, del Consell Consultiu, DS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3144-3145. 

RGE núm. 3307/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Técnica Interinsular RGE núm. 

, 
t 
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2672/93, d'atribució de competí!ncies als conseBs insulars en 
materia d'inspecció tecnica de vehicles, OS núm. 94 (23 de 
novembre), pago 3709-3710 i 3715. 

Propostes de resolució 
Relatives a les Comunicacions del Govern RGE núm. 

2441/92, sobre criteris generals als quals s 'ha d' acomodar 
I'elaboració del Pla Oirector Sectorial d'Equipaments 
Comercials, OS núm. 62 (9 de mary), pago 2590-2592, 2595-
2598,2602, 2605 i 2607. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 3767/92, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govern de la CA, en materia de residus 
solids, OS núm. 61 (3 de mary), pago 2544-2545. 

RGE núm. 340/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme per fer 
front a l'actual crisi política, economica i social, OS núm. 60 
(2 de mary), pago 2510-2511. 

RGE núm. 1255/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Govem en el desplegament de Beis, OS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2924-2925. 

Mocions 
RGE núm. 724/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures per fer front a l'actual crisi política, 
econbmica í social de la CAIB, DS núm~ 64 (16 de mar~};pag. 
2653-2655,2659 i 2665. 

RGE núm. 889/93, del ·6rup parlamentari -PSM-EEM, 
relativa a política en materia de residus solids, DS núm. 65 (17 
de mary), pago 2710-2711. 

RGE núm. 1854/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política hidraulica del Govem de la CA, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3198-3199 i 3204. 

Preguntes 
RGE núm. 541/93, relativa a la campanya turística Illes 

Balears-Illes Protegides, DS núm. 60 (2 de mary), pago 2504-
2505. 

RGE núm. 1042/93, relativa a posada en funcionament del 
túnel de Sóller, DS núm. 65 (17 de mary), pago 2707-2708. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 75/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a comunicació als ajuntaments deIs resultats de les 
analisis efectuades a l'Edar, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3033 i 3037. 

RGE núm. 123/93, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a presentació del projecte de llei de comery interior, 
OS núm. 66 (23 de mar~), pago 2754. 

RGE núm. 460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al suport a una iniciativa sobre llengua catalana a 
Aragó, DS núm. 67 (24 de mary), pago 2786. 

RGE núm. 470/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació zones a incloure en el programa 5B del 
període 1994-1999, OS núm. 70 (20 d'abril), pago 2934. 

RGE núm. 1171/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a materialització de les inversions recollides en el Pla de 

Oesenvolupament de les zones rurals a les Illes Balears, 1991-
1993, Programa Operatiu 5B Foner, OS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2934. 

RGE núm. 1276/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a re obertura de les línies de ferrocarril, OS núm. 92 (10 
de novembre), pago 3654-3655 i 3657-3658. 

RGE núm. 2582/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació del Oecret 27/1993 per conculcar la Llei 
de transferencia d'urbanisme als consells insulars, OS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3502 i 3505. 

Compareixences 
RGE núm. 2812/93, de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia 

i Hisenda, sobre les gestions realitzades amb el Govem central 
sobre la cessió d'un tram de l'IRPF, OS núm. 85 (19 
d'octubre), pago 3448-3450. 

PASCUAL 1 RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Partít 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 

PERALTA I APARICIO, JAUME (Grup Parlamentad 
Socialista) 

Debat sobre I'orientació politica general del Govern de les 
I1Ies Balears 

OS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3320-3322, 3372 i 
3376-3377. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3970. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 

les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2847-2848, 
2860-2861,2877,2880 i 2888. 

RGE núm. 676/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a avaluació de l'impacte ambiental, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 299l. 

RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 
modificació de la LIei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 2998, 3008-3009 i 3012. 

Propostes de la Comissió Técnica Interinsular 
RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'administració local, OS núm. 66 
(23 de mary), pago 2767-2768. 
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ROE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'informació turística, DS núm. 66 
(23 de man;:), pago 2767-2768, DS núm. 97 (l de desembre), 
pag.3852. 

ROE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia de transports, DS núm. 66 (23 de 
mary), pago 2767-2768. 

Esmenes a la totalitat 
ROE núm. 217/93, del Orup Parlamentari Mixt, R9?/93 del 

Grup Parlamentari Socialista, 893/93 del Orup Parlamentari 
Socialista i 925/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
Projecte de Llei ROE núm. 4717/92, d' exercici de 
competencies transferides o delegades per la CAlB als consells 
insulars, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3208-3209 i 3218-
3219. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memories deIs consells insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3552-3553, 3561, 3565, 3572, 3574 i 3576. 

Propostes de resolució 
Al Pla RGEnúm. 1482/93, de reindustrialització, DS núm. 

94 (23 de novembre), pago 3719-3721, 3726-3727, 3729-3730 
i 3732. 

Al Pla RGE núm. 3345/93, de desenvolupament regional 
1993-1995, DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3859 i 3863. 

InterpeHacions 
RGE núm. 3679/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política que segueix el Oovem de la CA, en materia 
de defensa i conservació del patrimoni historie i artístic de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mary), pago 2524. 

ROE núm. 3703/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem de la CA en materia d'inversions 
en indústria i comery durant el 1992, DS núm. 62 (9 de mary), 
pago 2570-2571. 

ROE núm. 461/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les Illes Balears, DS núm. 67 (24 de 
mary), pago 2783. 

RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotiaments turístics existents a Balears, DS núm. 68 (30 de 
mary), pago 2806-2807. 

ROE núm. 1104/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2971-2972. 

RGE núm. 1484/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a la participació del Govem després de la fallida de la 
cooperativa Sa Roqueta de Menorca, DS núm. 79 (19 de maig), 
pag.3254-3255. 

RGE núm. 2714/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a plans especials de protecció de les arees naturals 
d'especial interes a l'illa de Menorca, DS núm. 87 (26 
d'octubre), pago 3498. 

RGE núm. 2860/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa als criteris de la presidencia del Govem en el 

repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3646-3647. 

ROE núm. 2886/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 91 
(9 de novembre), pago 3622. 

ROE núm. 2888/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residus no municipals, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3672-3673. 

Mocions 
RGE núm. 888/93, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política en materia de defensa i conscrvació del 
patrimoni historie i artístic de les Illes Balears, DS núm. 64 (16 
de mary), pago 2678-2679 i 2682-2683. 

RGE núm. 1103/93, del Orup parlamentari Socialista, 
relativa a política en materia d'inversions en indústria i comery 
durant el 1992, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2741-2742 i 
2745. 

RGE núm. 1360/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les Illes Balears, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2918 i 2920. 

RGE núm. 1438/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, DS núm. 71 (21 
d'abril), pago 2950. 

RGE núm. 1983/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a fallida de la cooperativa Sa Roqueta, DS núm. 83 (13 
d'octubre), pago 3395 i 3397. 

RGE núm. 3053/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a plans de protecció de les arees natural s d'especial 
interés de l' illa de Menorca, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3626 i 3630. 

RGE núm. 3194/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Oovem en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 95 (24 de novembre), pago 3753-3754. 

RGE núm. 3199/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3760-3761. 

RGE núm. 3200/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 94 
(23 de novembre), pago 3702, 3705. 

RGE núm. 3404/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residus no municipals, DS núm. 97 (l de desembre), 
pag.3823-3824. 

Preguntes 
RGE núm. 3191/93, relativa a planxes flotants al Port de 

Fomells, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3743. 
RGE núm. 3192/93, relativa a publicitat a les carreteres, DS 

núm. 95 (24 de novembre), pago 3740-3741. 
RGE núm. 3193/93, relativa a l'adquisició de la seu del 

Consen Insular a Ciutadella, DS núm. 94 (23 de novembre), 
pag.3699. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3891/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a declaració de l'illa de Menorca i la Serra de 
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Tramuntana com a reserva de la biosfera, DS núm. 60 (2 de 
mary), pago 2533-2534 i 2537. 

RGE núm. 4527/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a declaració de s'Albufera d'Es Grao-Illa d'En Colom com a 
pare natural, DS núm. 61 (3 de man;:), pago 2549-2552 i 2555. 

RGE núm. 4774/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a pla director d'ordenació de 1 'oferta turística a l'illa de 
Mallorca, DS núm. 65 (17 de man;:), pago 2726. 

RGE núm. 21/93, del Grup parlamentari Socialista, relativa 
a anul'lació d' autoritzacions concedides al' empara del Decret 
30/1984 que encara no disposen de llidmcia municipal d' obres, 
DS núm. 63 (10 de mary), pago 2621-2622. 

RGE núm. 344/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a regulació de l'ús de vehicular del catala a 
l'ensenyament, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3522. 

RGE núm. 1078/93, del Grup Parlamentad Socialista, 
relativa a creació d'un institut d'investigació i tecnologia 
turística, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3104-3105 i 3107. 

RGE núm. 1154/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a lIuita contra l'estacionalitat i l'atur a les zones 
turístiques, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3109-3110. 

RGE núm. 1172/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a modificació de la normativa relativa al palangre de 
superficie, DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2956-2958 i 2960. 

RGE núm. 1173/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
al perlIongament de la prestació deIs serveis de l'avió amfibi 
Canadair CL-215 i la seva tripulació, fms al dia 30 de 
setembre, per tal de lIuitar contra els incendis forestals a les 
Illes Halears, DS núm. 72 (27 d'abril), pag,2982. 

RGE núm. 1303/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ajuts per paHiar els -danys causats pels huracans a l'illa de 
Cuba, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3404-3405. 

RGE núm. 1416/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a emissions de televisió a Balears, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3591-3593 i 3595-3596. 

RGE núm. 1516/93, del Grup Parlamentad PP-UM, relativa 
a normativa per regularitzar l'actuació deIs majoristes de 
viatges a l'ambit de les lIles Balears, DS núm. 77 (12 de maig), 
pag.3177. 

RGE núm. 1518/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la implantació de l'IVA sobre el transport aeri "xarter" 
espanyol, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3257. 

RGEnúm. 1519/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a creació d'una comissió d'arbitratge per dirimir les 
discrepancies entre agencies de viatges i allotjaments turístics, 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3260. 

RGE núm. 1808/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a taxació de Can Salas, OS núm. 85 (19 d'octubre), 
pag.3457. 

RGE núm. 1934/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a necessitat de creació d'unjutjat penal a l'illa de Menorca, DS 
núm. 84 (14 d'octubre), pago 3424-3425. 

RGE núm. 2529/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reducció en un 40% de la taxa per inspecció tecnica 
de vehicles, OS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3481. 

RGE núm. 3092/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un sistema d'informació pel sector turístic, 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3777-3778 i 3781. 

RGE núm. 3142/93, del Grup Parlamentad Socialista, 
relativa a institucionalització d'una conferencia anual pe! 

tractament deIs problemes del sector turístic, DS núm. 96 (30 
de novembre), pago 3782-3783 i 3786. 

PLANELLS 1 COSTA, FRANCESC (Grup Par1amentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3927-
3928. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3243. 

RGE núm. 322/93, de reforma de 1 'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de marv), pago 2889. 

Proposicions no de lIei 
RGEnúm. 1934/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a necessitat de creació d'unjutjat penal a l'illa de Menorca, DS 
núm. 84 (14 d'octubre), pago 3425-3426. 

PON S 1 PONS, DAMIÁ (Grup Parlamentari Socialista) 

Debat sobre l'orientació poUtica general del Govern de les 
IlIes Balears 

OS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3359-3360. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 366/92, d'adequació de les xarxes 

d'instal'lacions a les condicions historicoambientals deIs nuclis 
de població, OS núm. 81 (28 de setembre), pago 3307-3310. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3920-
3921,3949-3950,3954-3955,3971-3972,4017 i 4020-4023. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentad Mixt, de 
Proposició de lIei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 61 (3 
de marv), pago 2558-2559; i OS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3 240-3 24 3. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de marv), pago 2843-2844, 
2846,2848-2851,2856-2857,2877-2878,2880 i 2891. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3679/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política que segueix el Govern de la CA en materia 
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de defensa i conservació del patrimoni historic i artístic de les 
Illes Balears, OS núm. 60 (2 de man,:), pago 2524-2525. 

ROE núm. 4741/92, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política de publicitat institucional, OS núm. 68 (30 de 
man,:), pago 2814-2815. 

ROE núm. 258/93, del Orup parlamentari Socialista, 
relativa a política del Oovem de la CA en materia de 
biblioteques, OS núm. 63 (lO de mar~), pago 2614-2615 i 
2618-2619. 

ROE núm. 461 /93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les Illes Balears, OS n(un. 67 (24 de 
mare), pago 2781-2782 i 2784-2785. 

ROE núm. 2893/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catala i en catala a la CA, OS núm. 
93 (16 de novembre), pago 3676-3677 i 3681-3682. 

Mocions 
ROE núm. 888/93, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política en materia de defensa i conservació del 
patrimoni historic i artístic de les Illes Balears, OS núm. 64 (16 
de mar~), pago 2679-2680 i 2683. 

ROE núm. 1102/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general en materia de biblioteques, DS núm. 
67 (24 de mar~), pago 2775-2777 i 2779-2780. 

ROE núm. 1360/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les IlIes Balears, OS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2916-2917 i 2929-2920. 

ROE núm. 1415/93, del Orup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Oovem en materia de publicitat 
institucional, OS núm. 71 (21 d'abril), pago 2942-2943 i 2947. 

ROE núm. 3271/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catala i en catala a les Illes Balears, 
OS núm. 97 (1 de desembre), pago 3814-3815 i 3819-3820. 

Preguntes 
ROE núm. 10 11/93, relativa a subvenció a la revista en 

llengua catalana Ona, OS núm. 64 (16 de mar~), pago 2645-
2646. 

ROE núm. 1020/93, relativa a davallada de pedres a 
1'autovia central Palma-Inca, OS núm. 64 (16 de mar~), pago 
2647-2648. 

ROE núm. 1021/93, relativa a per que no contesta el 
Govem de la CA a les sol'licituds de documentació, DS núm. 
64 (16 de mar~), pago 2649-2650. 

ROE núm. 1460/93 , relativa al concurs públic relatiu a la 
Biblioteca Pública de Mallorca, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 
2905. 

ROE núm. 1461/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a si ha estat signada l' escriptura de compravenda de 
Can Salas, OS núm. 70 (20 d'abril), pago 2906. 

ROE núm. 1462/93, relativa a si va sol, licitar la Conselleria 
de Cultura la compra de l' edifici de Can Salas, OS núm. 71 (21 
d'abril), pago 2938-2939. 

ROE núm. 1814/93, relativa a cost de l'obrade canalització 
del torrent de Can Tabau, OS núm. 78 (18 de maig), pago 3194-
3195. 

ROE núm. 1826/93, relativa al projecte de construcció d'un 
circuit de velocitat de motociclisme a la Marina de Llucmajor, 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3253-3254. 

ROE núm. 1828/93, relativa a la senyalització de les obres 
de les dues rotondes que es realitzen a l'avinguda Jaume 1 
d'Inca, OS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3392. 

ROE núm. 2931/93, relativa a intoxicacions per aigua 
mineral, OS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3494-3495. 

ROE núm. 3024/93, relativa a prospeccions arqueologiques 
a l'autovia central (autovia d'Inca), OS núm. 91 (9 de 
novembre), pago 3609-3610. 

ROE núm. 3036/93, relativa a manca de protecció deis 
pilars d~l pont d' AIcampo a l'autovia d'Inca, DS núm. 91 (9 de 
novembre), pago 3610. 

ROE núm. 3146/93, relativa a I'infonne del Ministeri de 
Cultura sobre Can Salas, OS núm. 93 (16 de novembre), pago 
3665-3666. 

ROE núm. 3147/93, relativa a l' acceptació de la compra de 
Can Salas, OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3667. 

ROE núm. 3148/93, relativa a l'adquisició de Can Salas, 
OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3668-3669. 

Proposicions no de llei 
ROE núm. 4821/92, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a declarar nuHa la modificació de Credit per 425 
milions de pessetes i destinació d'aquesta partida del projecte 
i iniciació de les obres de l'hospital comarcal d'Inca, OS núm. 
62 (9 de mar~), pago 2579-2580, 2583-2584 i 2589. 

ROE núm. 460/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa al suport a una iniciativa sobre llengua catalana a 
Aragó, OS núm. 67 (24 de marv), pago 2785-2786 i 2788. 

ROE núm. 1276/93, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a reobertura de les línies de ferrocarril, OS núm. 92 (10 
de novembre), pago 3653-3654 i 3657. 

ROE núm. 1464/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a concurs per adquirir l'edifici o solar més idoni per 
situar-hi la Biblioteca Pública a Mallorca, DS núm. 84 (14 
d'octubre), pago 3420-3423. 

ROE núm. 1808/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a taxació de Can Salas, DS núm. 85 (19 d'octubre), 
pago 3456-3457 i 3459. 

PONS 1 VILLALONGA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
ROE núm. 1213/91, d' iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Orup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pag.3243. 

ROE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2888. 

Propostes de resolució 
Al Pla ROE núm. 1482/93, de reindustrialització, OS núm. 

94 (23 de novembre), pago 3722, 3728-3729 i 3733 . 

, 

11 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 2886/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 91 
(9 de novembre), pago 3623. 

Mocions 
RGE núm. 3200/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 94 
(23 de novembre), pago 3703-3704 i 3705. 

Preguntes 
RGE núm. 1612/93, relativa a utilització del taxímetre en 

els serveis urbans i interurbans, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3043. 

RGE núm. 1613/93, relativa a les dificultats existents en el 
comptador taxímetre, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3045. 

RGE núm. 1615/93, relativa a l'edició prevista per la 
Conselleria de Treball i Transports per a difusió deis serveis 
regulars per carretera a la comunitat, DS núm. 75 (5 de maig), 
pag.3100. 

RGE núm. 1616/93, relativa a serveis de transport regular 
de viatgers per carretera, DS núm. 76 (11 de maig), pago 3122. 

RGE núm. 1617/93, relativa a declaracions de l' Alcaldessa 
de Calvüi en relació amb els manteros, DS núm. 77 (12 de 
maig), pago 3158. 

RGE núm. 2822/93, relativa a actuació de Foment 
Industrial SA., DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439. 

RGE núm. 2823/93, relativa a formació del comerciant, DS 
núm. 86 (20 d'octubre), pago 3464. 

RGE núm. 2824/93, relativa a convenis de coHaboració 
amb el Ministeri d'Indústria, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 
3465. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 123/93, del Grup parlamentari Socialista, 

relativa a presentació del projecte de llei de comen;: interior, 
DS núm. 66 (23 de man;:), pago 2755-2756. 

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

\. Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
lIIes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2875 i 2891. 

Itroposicions no de lIei 
RGE núm. 21/93, del Grup parlamentari Socialista, relativa 

"anuHació d'autoritzacions concedides a l'empara del Decret 
30/1984 que encara no disposen de llicenciamunicipal d' obres, 
I)S núm. 63 (10 de mary), pago 2623-2625. 

RGE núm. 1303/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ajuts per pal-liar els danys causats pels huracans a l' illa de 
Cuba, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3405. 

RGE núm. 1416/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a emissions de televisió a Balears, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3594-3595, 3597. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de \lei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2891. 

Proposicions no de llei 
RGE . núm. 1356/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a regulació de les instal'lacions esportives, públiques 
i privades, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3263-3264. 

RIERA 1 MADURELL, MARIA TERESA (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3919-
3920, 3936,3991 i 4048-4049. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maíg), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2891. 

Preguntes 
RGE núm. 1807/93, relativa al complimentde modificar el 

Consell Regional de la Ciencia i la Tecnologia i constituir una 
comissíó d'assessorament tecnic, DS núm. 76 (11 de maig), 
pag.3119-3120. 

RGE núm. 3211/93, relativa al Projecte de llei de la recerca 
i la tecnología, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3697. 

RGE núm. 3296/93, relativa a inversions per al Pla 
d'igualtat d'oportunitats per a la dona, DS núm. 95 (24 de 
novembre), pago 3744. 
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Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1303/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a ajuts per pal'liar els danys causats pels huracans a l'illa de 
Cuba, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3404. 

RGE núm. 2637/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació de l'Institut Balear de la Dona, DS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3506-3507, 3510-3511 i 3513. 

RUS IJAUME, LLOREN<; (Grup Parlamentari Socialista) 

Projcctes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3975-
3976,3981-3982,3985,4002-4003 i 4065-4066. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de lIei per la qual passa a denominar-se oficialment 
IlIes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de I'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2891. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2886/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 91 
(9 de novembre), pago 3619-3620 i 3623-3624. 

Mocions 
RGE núm. 1983/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a fallida de la cooperativa Sa Roqueta, OS núm. 83 (13 
d'octubre), pago 3396. 

RGE núm. 3200/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 94 
(23 de novembre), pago 3700-3702 i 3704-3705. 

Preguntes 
RGE núm. 3240/93, relativa a mesures que ha pensat dur a 

terme la Oirecció General de Transports quan hagi d'assumir 
les competencies de FEVE, DS núm. 95 (24 de novembre), 
pag.3739-3740. 

RGE núm. 3241/93, relativa a mesures que s'han pres 
durant el 1993 per pal'liar la contaminació de purins 
procedents de les granges d'animals, DS núm. 94 (23 de 
novembre), pago 3698. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1416/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a emissions de televisió a Balears, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3593-3594 i 3596. 

SALAS 1 SANTOS, JOAN FRANCESC XA VIER (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Jurament o promesa del carrec 
DS núm. 80 (15 de juny), pago 3270. 

Preguntes 
RGE núm. 2831/93, relativa a objectius del servei de 

protecció civil, OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3441. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93 , de pressuposts generals de la CAIB 

per al 1994. Debat dictamen comissió, DS núm. 98 (20, 21 i 22 
de desembre), pago 3930-3931, 3937-3938,4037-4038,4042-
4043,4049-4051. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

Modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de !lei per la qual passa a denominar-se oficialment 
IIles Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, OS núm. 69 (31 de mar~), pago 2891. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3703/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem de la CA en materia d'inversions 
en indústria i comer~ durant el 1992, OS núm. 62 (9 de mar~), 
pag.2572-2573. 

RGE núm. 4584/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem de la CA davant els problemes de 
fman~ament de les corporacions locals, DS núm. 65 (17 de 
mar~), pago 2721. 

RGE núm. 1334/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govem de la CA, OS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2979-2980. 

RGE núm. 2859/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al baix nivell d'execució del pressupost d'ingressos i 
mesures previstes per incrementar-lo, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3589. 

Mocions 
RGE núm. 1103/93, del Grup par1amentari Socialista, 

relativa a política en materia d'inversions en indústria i comel'9 
durant el 1992, OS núm. 66 (23 de mary), pago 2743-2744 I 
2746. 

RGE núm. 1245/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política davant els problemes de fman~ament de lel 
corporacions locals, DS núm. 68 (30 de mar~), pago 2799· 
2802. 

RGE núm. 1764/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govem de la CA, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3135-3138. 
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Preguntes 
RGE núm. 1620/93, relativa a renovació de vehicles, DS 

núm. 74 (4 de maig), pago 3045-3046. 
RGE núm. 1621/93 , relativa a desenvolupament de la 

LOT., DS núm. 75 (5 de maig), pago 3097. 
RGE núm. 1622/93, relativa ajuntes arbitrals, DS núm. 76 

(11 de maig), pago 3121. 
RGE núm. 1632/93, relativa a l'intrusisme en el transport 

de viatgers per carretera, DS núm. 76 (11 de maig), pago 3123. 
RGE núm. 1633/93, relativa a estacions d'autobusos, DS 

núm. 77 (12 de maig), pago 3159. 
RGE núm. 1916/93, relativa a la qualificació d'habitatges 

de protecció oficial, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3192-
3193. 

RGE núm. 1918/93, relativa a criteris per atorgar 
subvencions als concessionaris de servei públic regular de 
transport per carretera durant l'any 1992, DS núm. 79 (19 de 
maig), pago 3252. 

RGE núm. 2978/93, relativa al projecte de llei del president 
del Govem, DS núm. 89 (2 de novembre), pago 3547. 

Compareixences 
RGE núm. 2812/93, de I'Hble. Sr. Conseller d'Economia 

i Hisenda, relativa a les gestions realitzades amb el Govern 
central sobre la cessió d'un tram de l'IRPF, DS núm. 85 (19 
d'octubre), pago 3453-3454. 

SAMPOL 1 MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM i EEM) 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de les 
Illes Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3327-3332, 3336-
3338, 3363-3365 i 3368-3369. 

Projectes de llei 
RGE núm. 3240/93, del Parc d'innovació balear, Debat 

dictamen comissió, DS núm. 68 (30 de mar~), pago 2818, 2821, 
2823,2826. 

RGE núm. 1410/93, de Consell Consultiu, Debat dictamen 
comissió, DS núm. 80 (15 de juny), pago 3273, 3275, 3277-
3278,3280-3281,3284-3286,3288,3293. 

RGE núm. 1994/93, de regulació de les taxes pels serveis 
d' inspecció i control sanitari de cams fresques destinades al 
consum nacional i per selecció de personal, Debat dictamen 
comissió, DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3831, 3835-3836. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 í 22 de desembre), pago 3902, 
3905-3906,3911-3912,3915-3916,3918,3921-3924, 3928-
3929 i 3931-3934. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la LIei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 1308/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3139-3142 i 3147-3148. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 

IIles Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pag.3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les IIles Balears, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2491-2493 i 
2497-2499; i DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2846-2847, 2850, 
2852,2858-2860,2864-2865,2881-2882,2884-2886 i 2891. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 122/93 del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 3240/92, del Parc d'innovació 
balear, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2474-2475 i 2482. 

RGE núm. 1757/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 
1765/93 , del Grup Parlamentari Socialista, al Proj ecte de llei 
RGE núm. 1418/93, del Consell Consultiu, DS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3139-3142 i 3147-3148. 

RGE núm. 3305/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 
3405/93, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts general s de la CAIB per al 
1994, DS núm.96 (30 de novembre), pag.3790-3795 i 3799-
3800. 

Pro postes de resolució 
Al Pla RGE núm. 3345/93, de desenvolupament regional 

1993-1995, DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3857-3860. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3703/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem de la CA en materia d'inversions 
en indústria i comer~ durant el 1992, DS núm. 62 (9 de mar~), 

pag.2571-2572. 
RGE núm. 4584/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem de la CA davant els problemes de 
fman~ament de les corporacions locals, DS núm. 65 (17 de 
mar~), pago 2716-2717 i 2721-2722. 

RGE núm. 340/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme per fer 
front a l'actual crisi política, economica i social, DS núm. 60 
(2 de mar~), pago 2511-2512. 

RGE núm. 1088/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris lingüístics de la selecció del personal i ús de 
la llengua catalana en l'administració autonomica, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3024-3025 i 3029-3030. 

RGE núm. 1255/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Govem en el desplegament de lleis, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2925-2926. 

RGE núm. 1334/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govem de la CA, DS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2978-2979. 

RGE núm. 1346/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política hidraulica, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3076-3077 i 3082-3083. 

RGE núm. 2158/93, del Grup Parlamentari Socialista, per 
informar sobre el recent canvi de Govem, DS núm. 81 (28 de 
setembre), pago 3302-3303. 

RGE núm. 2859/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al baix nivell d'execució del pressupost d' ingressos i 
mesures previstes per incrementar-lo, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3585-3586 i 3589-3590. 
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RGE núm. 2860/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa als criteris de la presidencia del Govem en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, OS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3644-3645 i 3649. 

RGE núm. 2894/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política financera de la Junta d'Aigües, OS núm. 95 
(24 de novembre), pago 3748-3749. 

Mocions 
RGE núm. 724/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures per fer front a I 'actual crisi política, 
economica i social de la CAIB, OS núm. 64 (16 de marrr), pago 
2655-2656 i 2666-2667. 

RGE núm. 1245/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política davant els problemes de fmanrrament de les 
corporacions locals, OS núm. 68 (30 de marrr), pago 2796-2797 
i 2801-2802. 

RGE núm. 1568/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüéncies de la falta de dictamen 
previ del ConseIl d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Govem en el desplegament de I1eis, OS núm. 74 (4 de maig), 
pag.3071. 

RGE núm. 1764/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govem de la CA, OS núm. 76 
(11 de maig), pago 3135. 

RGE núm. 1779/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris lingüístics de selecció de personal i ús de la 
I1engua catalana en l'administració autonomica, OS núm. 77 
(12 de maig), pago 3166. 

RGE núm. 1854/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política hidraulica del Govem de la CA, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3197-3198 i 3202-3203. 

RGE núm. 3194/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Govern en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, OS 
núm. 95 (24 de novembre), pago 3752-3753 i 3757-3758. 

Preguntes 
RGE núm. 574/93, relativa a l'assumpció de competencies 

en materia d'ordenació fannaceutica, OS núm. 62 (9 de mary), 
pag.2566. 

RGE núm. 575/93, relativa a l'ampliació del camp de tir 
dins l'espai natural de Son Vida, OS núm. 62 (9 de mary), pago 
2567. 

RGE núm. 1039/93, relativa a control deIs horaris deis 
funcionaris, OS núm. 65 (17 de mary), pago 2706-2707. 

RGE núm. 2864/93, relativa a la recaptació del canon de 
sanejament, OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3443. 

RGE núm. 2882/93, relativa a subvencions a ajuntaments, 
OS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3493. 

RGE núm. 2923/93, relativa a la quantitat recaptada en 
concepte de canon de sanejament d'aigües, OS núm. 87 (26 
d'octubre), pago 3495. 

RGE núm. 2924/93, relativa a recaptació al canon de 
sanejament de I'aigua, OS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3496. 

RGE núm. 3407/93, relativa a previsions de compensacions 
a atorgar fetes per la Junta d' Aigües, OS núm. 96 (30 de 
novembre), pago 3776. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 4774/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla director d' ordenació de l' oferta turística al' iIla de 
Mallorca, OS núm. 65 (17 de mary), pago 2727. 

RGE núm. 4821/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declarar nul' la la modificació de credit per 425 
milions de pessetes i destinació d'aquesta partida del projecte 
i iniciació de les obres de I'hospital comarcal d'Inca, OS núm. 
62 (9 de mary), pago 2585-2587 i 2589-2590. 

RGE núm. 21/93, del Grup parlamentari Socialista, relativa 
a anul' lació d'autoritzacions concedides a l'empara del Oecret 
30/1984 que encara no disposen de Ilicencia municipal d' obres, 
OS núm. 63 (lO de man;:), pago 2622-2623. 

RGE núm. 643/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la recepció de les emissions de televisió en IIengua 
catalana dependents d'altres comunitats autonomes, OS núm. 
64 (16 de mary), pago 2684 i 2687. 

RGE núm. 1416/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a emissions de televisió a Balears, OS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3593 i 3596. 

Compareixences 
RGE núm. 2812/93, de I'Hble. Sr. ConseIler d'Economia 

i Hisenda, relativa a les gestions realitzades amb el Govem 
central sobre la cessió d'un tram de l'IRPF, OS núm. 85 (19 
d'octubre), pago 3450-3451. 

SANSÓ 1 SERVERA, ANTONI (Grup Parlamentari PSM 
iEEM) 

Jurament o promesa del carrec. 
DS núm. 64 (16 de mary), pago 2643 . 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de les 
IlIes Balears 

OS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3377-3378. 

Projectes de I1ei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts general s de la CAIB per 

al 1994, OS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3938-
3939,3942-3943,3946,4010,4018-4019 i 4022. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialrnent 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, OS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de refonna de l' Estatut d' Autonomia de 
les IIIes Balears, OS núm. 69 (31 de mary), pago 2889. 

RGE · núm. 676/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a avaluació de l'impacte ambiental, OS núm. 72 (27 
d'abril), pago 2991-2993 i 2996. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memories deis conseIls insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 

I 
'. 
I 
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corresponents a1s anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3574-3575. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació i regulació del Pla de modernització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, DS núm. 68 (30 de 
mare;:), pago 2807-2808. 

RGE núm. 2887/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, DS núm. 92 (10 de novembre), pago 
3641-3642. 

Mocions 
RGE núm. 1438/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació i regulació del Pla de modernització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, DS núm. 71 (21 
d'abril), pago 2950-2951 i 2954. 

RGE núm. 3199/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3761-3763. 

Preguntes 
RGE núm. 1825/93, relativa al decret d'ordenació 

farmaceutica, DS núm. 77 (12 de maig), pago 3155. 
RGE núm. 2925/93, relativa a sancions per overbooking, 

DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3492-3493. 
RGE núm. 2926/93, relativa a sancions per places 

turístiques il-legals, DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3493. 
RGE núm. 2982/93, relativa a sancions per incompliment 

de la normativa sanitaria, DS núm. 90 (3 de novembre), pago 
3583-3584. 

RGE núm. 3424/93, relativa a pagament deis deutes 
d'Agama, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3775. 

Proposicions no de \lei 
RGE núm. 723/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a criteris de regulació deis estandards de qualitat de 
serveis deis' establiments hotelers, DS núm. 74 (4 de maig), 
pago 3086-3087 i 3089. 

RGE núm. 1078/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un institut d'investigació i tecnologia 
turística, DS núm. 75 (5 de maig), pago 3105. 

RGE núm. 1154/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a lluita contra l'estacionalitat i l'atur a les zones 
turístiques, DS núm. 75 (5 de maig), pago 311O-311l. 

RGE núm. 1325/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la proposta de Directiva del Consell Europeu per la que es 
crea un impost sobre les emissions de dioxid de carboni i sobre 
consum d' energia, DS núm. 77 (12 de maig), pago 3170-3171 
i 3174. 

RGE núm. 1516/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a normativa per regularitzar l'actuació deIs majoristes de 
viatges al' ambit de les Illes Balears, DS núm. 77 (12 de maig), 
pag.3177-3178. 

RGEnúm.1518/93,delGrupParlamentariPP-UM,relativa 
a la implantació de l'IVA sobre el transport aeri "xarter" 
espanyol, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3257 i 3259. 

RGE núm. 1519/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a creació d'una comissió d'arbitratge per dirimir les 
discrepancies entre agencies de viatges i allotjaments turístics, 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 326l. 

RGE núm. 3092/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació d'un sistema d'informació pel sector turístic, 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3778-3779. 

RGE núm. 3142/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a institucionalització d'una conferencia anual pel 
tractament deIs problemes del sector turístic, DS núm. 96 (30 
de novembre), pago 3783-3784. 

SERRA 1 BUSQUETS, SEBASTIÁ (Grup Parlamentari 
PSMiEEM) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1480/91, relativa al Síndic de Greuges de les 

Illes Balears, DS núm. 63 (lO de mare;:), pago 2625-2638. 

InterpeHacions 
RGE núm. 3679/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política que segueix el Govern de la CA en materia 
de defensa i conservació del patrimoni historie i artístic de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mare;:), pago 2521-2522 i 2526-
2527. 

RGE núm. 3767/92, del Grup parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govern de la CA en materia de residus 
solids, DS núm. 61 (3 de mare;:), pago 2542-2543 i 2547-2548. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4807/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a dotació de les UVI mobils del centre de coordinació 
d'urgencies de Mallorca, DS núm. 62 (9 de mare;:), pago 2574-
2575 i 2577-2578. 

SOLER 1 CLADERA, CRISTÓFOL (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3014. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mare;:), pago 2891. 

TEJERO I1SLA, XA VIER (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de llei 
RGEnúm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB,per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3965, 
4043-4044 i 4046. 
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Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3012. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Dalears, DS núm. 69 (31 de mar¡;;), pago 2888. 

Preguntes 
RGE núm. 1165/93, relativa a gestions per acollir-se al 

projecte de dotació d'autobombes forestals, DS núm. 67 (24 de 
mar<¡:), pago 2774-2775. 

RGE núm. 1434/93, relativa a l'estat de resolució del 
procés relatiu a l'ocupació il'legal de Cales Coves (Menorca), 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2902-2903. 

Proposieions no de lIei 
RGE núm. 344/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a regulació de l'ús de vehicular del catala a 
l'ensenyament, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3522-3526. 

RGE núm. 2107/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a substitució del procés per obtenir el permís per 
realitzar ensenyament en catala, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3685-3686 i 3688. 

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

Projeetes de Ilei 
RGE núm. 3240/93, del Parc d'innovació balear, DS núm. 

68 (30 de mar<¡:), pago 2818-2822, 2824-2825, 2828-2830 i 
2832-2835. 

RGE núm. 1410/93, de Consell Consultiu, DS núm. 80 (15 
dejuny), pago 3273-3279, 3281, 3283-3286, 3288 i 3290-3295. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3000-3004, 3006-3007 i 3014. 

RGE núm. 1480/91, relativa al Síndic de Greuges de les 
Illes Balears, DS núm. 63 (10 demar<¡:), pago 2626-2627, 2629-
2630 i 2633-2637. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3246. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mar<¡:), pago 2891. 

RGE núm. 1308/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3142-3144 i 3148-3150. 

RGE núm. 2024/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a proposta de reforma del Reglament del Parlament de 
les Illes Balears, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3408-3409 
i 3412. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 122/93 del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 3240/92, del Parc d'innovació 
balear, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2466-2467, 2470-
2472,2480-2481 i 2484. 

RGE núm. 1757/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 
1765/93, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de Llei 
RGE núm. 1410/93, del Consell Consultiu, DS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3142-3144 i 3148-3150. 

RGE núm. 217/93, del Grup Parlamentari Mixt, 892/93 del 
Grup Parlamentari Socialista, 893/93 del Grup Parlamentari 
Socialista, i 925/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, al 
Projecte de llei RGEnúm. 4717/92, d' exercici de competencies 
transferides o delegades per la CAIB als consells insulars, DS 
núm. 78 (18 de maig), pago 3213-3215 i 3221. 

RGE núm. 3307/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular d' atribució de 
competencies als consells insulars en materia d'inspecció 
tecnica de vehic1es, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3710-
3711 i 3715-3716. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93, relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'administració local, DS núm. 66 
(23 de mar<¡:), pago 2763-2767; i DS núm. 97 (1 de desembre), 
pago 3841-3842 i 3845-3846. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d' informació turística, DS núm. 66 
(23 de mar<¡:), pago 2763-2767; i DS núm. 97 (1 de desembre), 
pago 3849-3850, 3852-3853 i 3855-3856. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia de transports, DS núm. 66 (23 de 
mar<¡:), pago 2763-2767. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
socials, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3532-3535 i 3538-
3539; i DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3876-3878 
i 3880-3882. 

RGE núm. 2672/93, d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'inspecció tecnica de vehic1es, DS 
núm. 88 (27 d'octubre), pago 3532-3535 i 3538-3539; i DS 
núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3891-3894 i 3898-
3899. 

Propostes de resolució 
Relatives a la Comunicació del Govem RGE núm. 2441/92, 

sobre criteris generals als quals s'ha d'acomodar l'elaboració 
del Pla Director Sectorial d 'Equipaments Comercials, DS núm. 
62 (9 de mar<¡:), pago 2600-2601 i 2604-2606. 

InterpeHacions 
RGE núm. 3678/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política del Govem de la CA en relació amb l'organització i 
el funcionament deIs Consells Insulars, DS núm. 60 (2 de 
mar<¡:), pago 2519. 

RGE núm. 3767/92, del Grup parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem de la CA en materia de residus 
solids, DS núm. 61 (3 de mar<¡:), pago 2545-2546. 
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ROE núm. 357/93, del Orup parlamentari Socialista, sobre 
l'execució del Programa 58, DS núm. 66 (23 de man,;), pago 
2747-2748 i 2751-2752. 

ROE núm. 2888/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a residus no municipals, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3669-3671 i 3674-3675. 

Mocions 
ROE núm. 717/93, del Orup Parlamentari Mixt, relativa a 

política general del Oovem sobre organització i funcionament 
deis ConseIls Insulars en la seva vessant autonomica, DS núm. 
64 (16 de mar~), pago 2675 . 

ROE núm. 889/93, del Orup parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política en materia de residus solids, DS núm. 65 (17 
de mar~), pago 2711-2712 i 2714-2715. 

ROE núm. 1355/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'execució del Programa 58 Foner, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2907-2910 i 2914-2915 . 

ROE núm. 1568/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Oovem en el desplegament de lleis, DS núm. 74 (4 de maig), 
pago 3069-3070 i 3073-3074. 

ROE núm. 3404/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a res idus no municipals, DS núm. 97 (1 de desembre), 
pago 3821-3823 i 3826-3827. 

Preguntes 
ROE núm. 3166/93, relativa a potabilitzadora d'Es Pont 

d'Inca, DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3663-3664. 
ROE núm. 3428/93, relativa a fmanyament potabilitzadora 

d'Es Pont d'Inca, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3771. 

Proposicions no de Ilei 
ROE núm. 21193, del Orup parlamentari Socialista, relativa 

a anul·lació d'autoritzacions concedides a l'empara del Decret 
3 O/ 19 84 que encara no disposen de llicencia municipal d' obres, 
DS núm. 63 (10 de mary), pago 2620-2621 i 2623-2624. 

ROE núm. 100/93, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a compliment de l'article 24 de Llei de consells 
insulars, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3400. 

ROE núm. 470/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació zones a incloure en el programa 58 del 
període 1994-1999, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2932-2933. 

ROE núm. 1171/93, del Orup Parlamentari PP-UM, relativa 
a materialització de les inversions recollides en el Pla de 
Desenvolupament de les zones rurals a les Illes 8alears, 1991-
1993, Programa Operatiu 58 Foner, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2932-2933. 

ROE núm. 1325/93, del Orup ParlamentariPP-UM, relativa 
a la proposta de Directiva del Consell Europeu per la qual es 
crea un impost sobre les emissions de dioxid de carboni i sobre 
consum d'energia, DS núm. 77 (12 de maig), pago 3171-3175. 

ROE núm. 2529/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a reducció en un 40% de la taxa per inspecció tecnica 
de vehicles, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3479-3480 i 
3483-3484. 

ROE núm. 2582/93, del Orup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació del Decret 27/1993 per conculcar la Llei 

de transferencia d'urbanisme als consells insulars, DS núm. 87 
(26 d ' octubre), pago 3501-3502 i 3504-3505 . 

AHusions 
En relació al debat de la pregunta ROE núm. 3148/93, DS 

núm. 93 (16 de novembre), pago 3669. 

TUR 1 FERRER, VíCTOR (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
ROE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3944. 

Proposicions de lIei 
ROE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

ROE núm. 3798/92, del Orup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes 8alears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

ROE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d ' Autonomia de 
les Illes 8alears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2889. 

Interpel'lacions 
ROE núm. 2860/93, del Orup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa als criteris de la Presidencia del Oovem en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 92 (lO de novembre), pago 3648. 

Preguntes 
ROE núm. 1096/93, relativa a solució al creuament de la 

carretera de la Savina a la Mola, DS núm. 68 (30 de mary), 
pag.2794-2795 . 

ROE núm. 1463/93, relativa a la col'locació de barreres de 
protecció a les corbes de la carretera PM-820, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2903. 

ROE núm. 1941193, relativa a inversions per resoldre la 
situació del Club de la Tercera Edat de l'illa de Formentera, 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3391-3392. 

ROE núm. 2932/93, relativa a iniciatives per la no 
construcció del camping de Ca Mari, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3546-3547. 

ROE núm. 3300/93, relativa a la tala de pins i savines a la 
zona de Ca Mari de Formentera, DS núm. 96 (30 de 
novembre), pago 3773-3774. 

Proposicions no de Ilei 
ROE núm. 1939/93, del Orup Parlamentari Socialista, 

relativa a rehabilitació del castell d'Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3468-3469, 33471-3472 i 3474. 

TUR 1 TORRES, VICENT (Grup Parlamentad Socialista) 

Projectes de lIei 
ROE núm. 3059/93 , de pressuposts general s de la CAIB 

per al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3929-
3930 i 4000. 
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Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de Ilei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(I8 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l' Estatut d' Autonomia de 
le~ Illes Balcars, DS núm. 69 (31 de man;:), pág. 28~1J. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1666/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local, DS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3226-3227. 

InterpeHacions 
RGE núm. 2860/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa als criteris de la Presidencia del Govern en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3647-3648. 

Mocions 
RGE núm. 3194/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris de la Presidencia del Govern en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions local s, DS 
núm. 95 (24 de novembre), pago 3754-3755. 

Preguntes 
RGE núm. 1831/93, relativa a la solució tecnica a la 

intersecció del segon cinturó de ronda d'Eívissa, DS núm. 78 
(18 de maíg), pago 3189-3190. 

RGE núm. 3136/93, relativa al dunping de Ca Marí, DS 
núm. 93 (16 de novembre), pago 3664. 

RGE núm. 3299/93, relativa a solució a la greu 
problematica que planteja l'intensitat de trafic a la carretera de 
l'aeroport d'Eivissa, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3739. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 476/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a creació del Consell Consultiu en materia de 
conservació de la natura i el medi natural, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3598-3599. 

VADELL I FERRER, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari PSM i EEM) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les 
IlIes Balears 

DS núm. 82 (5,6 i 7 d'octubre), pago 3372-3373. 

Projectes de llei 
RGE núm. 887/92, de supresslO de barreres 

arquitectóniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3049-3050, 
3057,3059-3030,3062-3063 i 3066-3067. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts general s de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3994-
3996,3999,4002,4060-4061 i 4063. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iníciativa legislativa popular, de 

modíficació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 2997, 3000, 3003, 3005, 3008 i 3010. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, ele: 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 61 (3 
de mars;), pago 2557-2558; i DS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3240 í 3244. 

RGE núm. 322/93, de refonna de l'Estatut d' Autonomía de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de man;), pago 2889. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2783/93, del Grup Parlrunentari Mixt, relativa 

a política de pedreres i restauració del paisatge original 
d'aquestes explotacions, DS núm. 91 (9 de oovembre), pago 
3616-3617. 

RGE núm. 2886/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 91 
(9 de novembre), pago 3622-3623. 

RGE núm. 2888/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a res idus no municipals, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3673. 

Mocions 
RGE núm. 889/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política en materia de residus sólids, DS núm. 65 (17 
de mars;), pago 2708-2710 i 2714. 

RGE núm. 3200/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 94 
(23 de novembre), pago 3702-3703. 

RGE núm. 3404/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residus no municipals, DS núm. 97 (1 de desembre), 
pag.3824-3825. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 313/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a declaracions d'espais naturals protegits, DS núm. 84 
(14 d'octubre), pago 3426-3431. 

RGE núm. 460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al suport a una iniciativa sobre llengua catalana a 
Aragó, DS núm. 67 (24 de mars;), pago 2787. 

RGE núm. 1276/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relati va a reobertura de les línies de ferrocarril, DS núm. 92 (10 
de novembre), pago 3651-3653 i 3656-3657. 

RGE núm. 2582/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relatjva a modíficaci6 del Decret 271l 993 per conculcar la Llei 
de transferencia d w'banisme als consells insulars, OS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3502-3503 i 3505. 

RGE núm. 2637/93, del Gnlp Parlamentari Socialista, 
relativa a creació de l'Institut Balear de la Dona, DS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3508-3509 i 3512-3513. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memóries deIs consells insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
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corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3565-3566. 

Propostes de resolució 
Relatives a la Comunicació del Govem RGE núm. 2441 /92, 

sobre criteris generals als quals s'ha d' acomodar l'elaboració 
del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials, DS núm. 
62 (9 de mary), pago 2592, 2596-2597, 2599, 2602 i 2607-
2608. 

VALENCIANO 1 LÓPEZ, V ALENTÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les 
Illes Balears 

DS núm. 82 (5,6 i 7 d'octubre), pago 3366-3367. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3240/93, del Pare d'innovació balear, DS núm. 

68 (30 de mary), pago 2825-2827 i 2831. 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 4029-
4030,4032-4033,4041-4042 i 4054. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d 'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grop Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2889. 

Pro postes de resolució 
Relatives a la Comunicació del Govem RGE núm. 2441/92, 

sobre criteris generals als quals s'ha d 'acomodar l' elaboració 
del PlaDirector Sectorial d'Equipaments Comercials, DS núm. 
62 (9 de mary), pago 2592-2593, 2596, 2598 i 2607-2608. 

Al Pla RGE núm. 1482/93, de reindustrialització, DS núm. 
94 (23 de novembre), pago 3721-3726, 3728 i 3730-3732. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 3703/92, del Grop Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem de la CA en materia d'inversions 
en indústria i comery durant el 1992, DS núm. 62 (9 de mary), 
pago 2567-2569 i 2573-2574. 

RGE núm. 4584/92, del Grop Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem de la CA, davant els problemes 
de fmanyament de les corporacions locals, DS núm. 65 (17 de 
mary), pago 2720-2721. 

Mocions 
RGE núm. 1103/93, del Grop parlamentari Socialista, 

relativa a política en materia d'inversions en indústria i comery 
durant el 1992, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2739-2741 i 
2744-2745. 

RGE núm. 1245/93, del Grop Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política davant els problemes de finan¡;:ament de les 
corporacions locals, DS núm. 68 (30 de mary), pago 2798-2799 
i 2802. 

Preguntes 
RGE núm. 388/93, relativa a gestió del Govem amb el 

Banc de Créctit Balear per suspendre la tramitació de la 
hipoteca a Productos Lacteos S.A, DS núm. 60 (2 de mary), 
pago 2503-2504. 

RGE núm. 389/93, relativa a si pensa el Govem de la CA 
acudir a la subhasta deIs terrenys i immobles de Blahi, DS 
núm. 60 (2 de many), pago 2505. 

RGE núm. 1012/93, relativa a aprovació i publicació de 
l' ordre que ha de regular les ajudes previstes referents al Pla de 
Comery, DS núm. 64 (16 de mary), pago 2649. 

RGE núm. 1019/93, relativa a si són efectivament 1489 
milions la quantia que hi dedica el Govem de la CA, al Pla de 
Reindustrialització durantels anys 1987-1991, DS núm. 64 (16 
de mary), pago 2650-2651. 

RGE núm. 1097/93, relativa a expedients per modemització 
no atesos, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2736. 

RGE núm. 1098/93, relativa a inversió de 94 milions de 
pessetes, en materia de comery, DS núm. 66 (23 de mar¡;:), pago 
2737. 

RGE núm. 1099/93, relativa a inversió de 47 milions de 
pessetes, en materia de comercialització de productes de les 
Illes Balears, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2737. 

RGE núm. 1100/93, del Grop Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a si ha pagat la Conselleria de Comery i Indústria els 
51 milions de pessetes, deIs estudis que va encarregar sobre el 
sector de comery, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2738. 

RGE núm. 1101193, relativa a quantitat de la fase "p" deIs 
capítols d'inversions 6 i 7 de la Conselleria de Comery i 
Indústria, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2738-2739. 

RGE núm. 1386/93, relativa a la legalització actual del pou 
Bon Sossec, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2966-2967. 

RGE núm. 1387/93, relativa a la reposició mecanització 
il·legal del pou Bon Sossec, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2967. 

RGE núm. 1506/93, relativa a mesures per tomar al seu 
estat primitiu les obres de mecanització d'extracció il-legal 
d'aigua del pou de Bon Sossec, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2968. 

RGE núm. 2991/93, relativa a la diferencia de les 
inversions de la Conselleria d'Indústria entre el que diu el 
conseller i el que figura al Compte General del 1992, DS núm. 
89 (2 de novembre), pago 3548. 

RGE núm. 3037/93, relativa a cens actualitzat d'indústria 
de les Illes Balears, DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3584-
3585. 

RGE núm. 3104/93, relativa a quan pensa arreglar el 
Govem el tram de la carretera de s'Esgleieta a Sta. Maria, DS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3637. 

RGE núm. 3150/93, relativa a l'adscripció de la fmca d'Es 
Torretó a la Conselleria d'Agricultura, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3666. 

RGE núm. 3151/93, relativa a comeryos que s'han acollit 
al Pla de Rehabilitació de fayanes , DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3667-3668. 
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RGE núm. 3152/93, relativa a inversió destinada a 
comeryos que s'han acollit al Pla de Rehabilitació de fayanes, 
DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3669. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 123/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a presentació del projecte de llei de comery interior, 
DS núm. 66 (23 de mary), pago 2753 i 2755-2756. 

RGE núm. 470/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació zone~ a incloure en el programa 5B del 
període 1994-1999, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2929-2931. 

RGE núm. 1171/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a materialitzaeió de les inversions reeollides en el Pla de 
Desenvolupament de les zones rural s a les mes Balears, 1991-
1993, Programa Operatiu 5B Foner, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2929-2931. 

Compliment de proposicions no de Ilei 
De la RGE. núm. 1734/91, relativa a presentació al 

Parlament deis criteris generals d'un pla director sectorial de 
deixalles, aprovat pel PIe de la Cambra en sessió de 12-12-91, 
DS núm. 66 (23 de man;:), pago 2770-2771. 

VERGER 1 POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
mes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 1666/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 

la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3227. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 3767/92, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem de la CA en materia de res idus 
solids, DS núm. 61 (3 de mary), pago 2546-2547. 

RGE núm. 2888/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residus no municipals, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3673-3674. 

Mocions 
RGE núm. 889/93, del Grup parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política en materia de residus solids, DS núm. 65 (17 
de mary), pago 2712-2715. 

RGE núm. 3404/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residus no municipals, DS núm. 97 (1 de desembre), 
pag.3825-3827. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2582/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a modificació del Decret 27 /1993 per conculcar la Llei 
de transferencia d'urbanisme als consells insulars, DS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3503-3506. 

VIDAL 1 BIBILONI, GUILLE M (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3244. 

RGE núm. 322/93, de reforma de I'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 

V1DAL IBURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de l'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de 1 'Estatut d' Autonomia de 
les mes B'alears, DS núm. 69 (31 de mary), pago 2890. 

RGE núm. 2827/93, relativa a control de la Direcció 
Generald'Acció Social, DSnúm. 86 (20 d'octubre), pago 3464. 

RGE núm. 2830/93, relativa a aplicació de la Llei 4/92 del 
menor, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3467. 

Preguntes 
RGE núm. 2826/93, relativa a residencies de la tercera edat, 

DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3440-3441. 
RGE núm. 2828/93, relativa a acolliment familiar, DS núm. 

86 (20 d'octubre), pago 3466. 
RGE núm. 2829/93, relativa a família, DS núm. 86 (20 

d'octubre), pago 3467. 

VIDAL 1 JUAN, COSME (Grup Parlamentari Mixt) 

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les 
IlIes Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3322-3323, 3326-
3327,3357-3358,3362-3363,3365-3366,3382-3383 i 3385. 

Projectes de llei 
RGE núm. 366/92, relativa a adequació de les xarxes 

d'instal·lacions a les condicions historicoambientals deis nuclis 
de població, DS núm. 81 (28 de setembre), pago 3306 i 3310. 
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RGE núm. 1410/93, de ConselL Consultiu, DS núm. 80 (15 
de juny), pago 3277, 3287 i 3289-3293. 

RGE núm. 3059/93, de pressuposts general s de la CAIB per 
al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3901-
3902,3906,3910-3911,3927,3932-3933,3938,3958-3959, 
3963,3966,3969-3970,4004-4009,4011,4017,4051 i 4066. 

Proposicions de Jlei 
RGE núm. 1213/91, d'iniciativa legislativa popular, de 

modificació de la Llei 14/91 de I'Estat, DS núm. 72 (27 
d'abril), pago 3013. 

RGE núm. 3798/92, del Grup Parlamentari Mixt, de 
Proposició de llei per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la Provincia de las Islas Baleares, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3245. 

RGE núm. 322/93, de reforma de l'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, DS núm. 69 (31 de marIY), pago 2887 i 2889. 

Pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d'administració local, DS núm. 66 
(23 de marIY), pago 2758 i 2768-2769; i DS núm. 97 (1 de 
desembre), pago 3840-3841. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'informació turística, DS núm. 66 
(23 de marIY), pago 2758 i 2768-2769. 

RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 
consells insulars en materia de transports, DS núm. 66 (23 de 
marIY), pago 2758 i 2768-2769. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
social, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3527-3528 i 3536-
3537; i DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3877 i 
3879-3882. 

RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 
consells insulars en materia d' inspecció tecnica de vehicles, DS 
núm. 88 (27 d'octubre), pago 3527-3528 i 3536-3537. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 217/93, del Grup Parlamentari Mixt, 892/93 i 

893/93, del Grup Parlamentari Socialista, i 925/93, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, al Projecte de Llei RGE núm. 
4717/92, d' exercici de competencies transferides o delegades 
per la CAIB als consells insulars, DS núm. 78 (18 de maig), 
pago 3207-3209 i 3218-3219. 

RGE núm. 1666/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local, DS núm. 78 (18 de maig), 
pag.3223-3226. 

RGE núm. 1688/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'informació turística, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3231. 

RGE núm. 1717/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la Proposta de la Comissió Tecnica Interinsular RGE núm. 
55/93, d'atribució de competencies als conselLs insulars en 
materia de transports, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3236. 

RGE núm. 3305/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 
3405/93, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per al 
1994, DS núm.96 (30 de novembre), pag.3796-3797. 

Comunicacions del Govern 
Relatives a les memories deIs consells insulars sobre la 

gestió de competemcies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3552-3554, 3561-3562, 3565, 3567, 3569-
3570 i 3576-3578. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3678/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política del Govern de la CA en relació amb l'organització i 
el funcionament deIs consells insulars, DS núm. 60 (2 de 
marIY), pago 2515-2516 i 2520. 

RGE núm. 4584/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govern de la CA davant els problemes de 
fmanIYament de les corporacions locals, DS núm. 65 (17 de 
marIY), pago 2719-2720. 

RGE núm. 4741/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política de publicitat institucional, DS núm. 68 (30 de 
marIY), pago 2813-2814. 

RGE núm. 258/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govern de la CA en materia de 
biblioteques, DS núm. 63 (10 de marIY), pago 2617. 

RGE núm. 357/93, del Grup parlamentari Socialista, sobre 
l'execució del Programa 5B, DS núm. 66 (23 de marIY), pago 
2749-2750. 

RGE núm. 1088/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris lingüístics de la selecció del personal i ús de 
la llengua catalana en l'administració autonomica, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3026-3027. 

RGE núm. 1346/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política hidraulica, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3080. 

RGE núm. 2158/93, del Grup Parlamentari Socialista, per 
informar sobre el recent canvi de Govern, DS núm. 81 (28 de 
setembre), pago 3302. 

RGE núm. 2783/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de pedreres i restauració del paisatge original 
d'aquestes explotacions, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3614-3615 i 3618-3619. 

RGE núm. 2859/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa al baix nivell d'execució del pressupost d'ingressos i 
mesures previste s per incrementar-lo, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3587-3588. 

RGE núm. 2887/93, del Grup .Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, DS núm. 92 (lO de novembre), pago 
3640-3641. 

RGE núm. 2893/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del cataJa i en catala a la CA, DS núm. 
93 (16 de novembre), pago 3679-3680. 

RGE núm. 2894/93, del Grup ParJamentari Socialista, 
relativa a política fmancera de la Junta d' Aigües, DS núm. 95 
(24 de novembre), pago 3748. 
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Mocions 
RGE núm. 717/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política general del Govem sobre organització i funcionament 
deIs consells insulars en la seva vessant autonomica, DS núm. 
64 (16 de mars:), pago 2673-2674 i 2676-2677. 

RGE núm. 1102/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general en materia de biblioteques, DS núm. 
67 (24 de man;:), pago 2777. 

RGE núm. 1245/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relilfiv;l il política davant els problemes de fmanl(Ulllent de lcs 
corporacions locals, DS núm. 68 (30 de maw), pago 2797-
2798. 

RGE núm. 1355/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'execució del Programa 5B Foner, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 291l. 

RGE núm. 1415/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política del Govem en materia de publicitat 
institucional, DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2941-2942, 2946, 
2948. 

RGE núm. 1568/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivaeions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Govem en el desplegament de lleis, DS núm. 74 (4 de maig), 
pago 3070-3071 i 3074. 

RGE núm. 1760/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 76 (11 de maig), pago 
3127 i 3132. 

RGE núm. 1764/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govem de la CA, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3135 i 3138. 

RGE núm. 1779/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris lingüístics de selecció de personal i ús de la 
llengua catalana en l'administració autonomica, DS núm. 77 
(12 de maig), pago 3163-3164 i 3166-3167. 

RGE núm. 3271/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catala i en catala a les Illes Balears, 
DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3816-3817 i 3820. 

Preguntes 
RGE núm. 1305/93, relativa a construcció d'un centre 

sanitari a Forrnentera, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2900. 
RGE núm. 1812/93, relativa al' adjudicació de la campanya 

"Un turista, més que un amic" a Eivissa, DS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3120-312l. 

RGE núm. 1813/93, relativa a la Buita contra incendis 
forestals a I'illa de Forrnentera, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3188. 

RGE núm. 2596/93, relativa a Centre de Salut de 
Forrnentera, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3393-3394. 

RGE núm. 2597/93, relativa a carretera nova al' Aeroport 
d'Eivissa, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3394-3395. 

RGE núm. 2598/93, relativa a elaboració del POOT a les 
Pitiüses, DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3418-3419. 

RGE núm. 2685/93, relativa a neteja deIs torrents de les 
PitiUses, DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3419. 

RGE núm. 2927/93, relativa a enllumenat del primer 
cinturó de ronda d'Eivissa, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 
3518-3519. 

RGE núm. 2928/93, relativa a construcció de passos elevats 
per a vianants a la carretera Eivissa-Aeroport, DS núm. 88 (27 
d'octubre), pago 3519. 

RGE núm. 2930/93, relativa a la distribució de la partida de 
l'IBATUR per a promoció turística per al 1994, DS núm. 88 
(27 d'octubre), pago 3520-352l. 

RGE núm. 3023/93, relativa a funcions de les juntes 
insulars d'aigües, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3610-
3611. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3769/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a potencia ció deIs productes agroalimentaris de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mars:), pago 2529. 

RGE núm. 4807/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a dotació de les UVI mobils del centre de coordinació 
d'urgencies de Mallorca, DS núm. 62 (9 de mars:), pago 2575-
2576. 

RGE núm. 4821/92, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declarar nul'la la modificació de créctit per 425 
milions de pessetes i destinació d'aquesta partida del projecte 
i iniciació de les obres de l'hospital comarcal d'Inca, DS núm. 
62 (9 de marl(), pago 2580-258l. 

RGE núm. 100/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a compliment de I'article 24 de Llei de consells 
insulars, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3399-3400 i 3403. 

RGE núm. 313/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a declaracions d'espais natural s protegits, DS núm. 84 
(14 d'octubre), pago 3429. 

RGE núm. 476/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació del Consell Consultiu en materia · de 
conservació de la natura i el medi natural, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3598. 

RGE núm. 643/93, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la recepció de les emissions de televisió en llengua 
catalana dependents d'altres comunitats autonomes, DS núm. 
64 (16 de mars:), pago 2684-2685. 

RGE núm. 470/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació zones a inc10ure en el programa 5B del 
període 1994-1999, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 293l. 

RGE núm. 723/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a criteris de regulació deIs estandards de qualitat de 
serveis deis establiments hote!ers, DS núm. 74 (4 de maig), 
pag.3086. 

RGE núm. 728/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a presentació d'un projecte de llei regulador de l' esport 
i de l'esplai, DS núm. 75 (5 de maig), pago 310 1 i 3103. 

RGE núm. 1171/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a materialització de les inversions recollides en el Pla de 
Desenvolupament de les zones rurals a les Illes Balears, 1991-
1993, Programa Operatiu 5B Foner, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2931. 

RGE núm. 1174/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la sol, licitud d'actuacions coordinades entre el Govem 
central i el Govem balear, en relació amb la problematica 
creada per l'afluencia d'embarcacions procedents del litoral 
alacantí i que pesquen en aigües de les Pitiüses, DS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2985. 

RGE núm. 1325/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la proposta de Directiva del Consell Europeu per la qual es 

" 
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crea un impost sobre les emissions de dioxid de carboni i sobre 
consum d'energia, DS núm. 77 (12 de maig), pago 3169-3170. 

RGE núm. 1516/93, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a normativa per regularitzar l'actuació deIs majoristes de 
viatges a l'ambit de les Illes Balears, DS núm. 77 (12 de maig), 
pag.3180. 

RGE núm. 1464/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a concurs per adquirir l'edifici o solar més idoni per 
situar-hi la Biblioteca Pública a Mallorca, DS núm. 84 (14 
d'octubre), pago 342l. 

RGE núm. 1939/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació del castell d'Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3469-3470 i 3472-3474. 

RGE núm. 1940/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació del Museu Naval a Eivissa, DS núm. 86 (20 
d'octubre), pago 3476 i 3478. 

RGE núm. 2107/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a substitució del procés per obtenir el permís per 
realitzar ensenyament en catala, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3684-3685 i 3688. 

RGE núm. 2637/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació de l'Institut Balear de la Dona, DS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3507-3508. 

MEMBRES DEL GOVERN 

CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA, 
FRANCESC GILET I GIRART 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3678/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política del Govern de la CA en relació amb l' organització i 
el funcionament deIs Consells Insulars, DS núm. 60 (2 de 
mar!;), pago 2516-2517 i 2520-2521. 

RGE núm. 4741/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a política de publicitat institucional, DS núm. 68 (30 de 
mar!;), pago 2812-2813 i 2817-2828. 

RGE núm. 1255/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a motivacions i conseqüencies de la falta de dictamen 
previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel 
Govern en el desplegament de lleis, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2923-2924 i 2927-2928. 

Preguntes 
RGE núm. 575/93, relativa a l'ampliació del camp de tir 

dins l'espai natural de Son Vida, DS núm. 62 (9 de mar!;), pago 
2567. 

RGE núm. 1022/93, relativa a quan estara acabat l'estudi 
sociologic sobre la joventut de les Illes Balears, DS núm. 64 
(16 de mar!;), pago 2646-2647. 

RGE núm. 1460/93, relativa al concurs públic relatiu a la 
Biblioteca Pública de Mallorca, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 
2905. 

RGE núm. 1461/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a si ha estat signada l'escriptura de compravenda de 
Can Salas, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2906. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93, d'atribució de competencies als consells 

insulars en materia d'adminístració local, en materia 
d'informació turística í en materia de transports, DS núm. 66 
(23 de mary), pago 2761-2763 i 2765-2766. 

CONSELLERA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA, ROSA 
ESTARÁSIFERRAGUT 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 217/93, del Grup Parlamentari Mixt, 892/93 i 

893/93, del Grup Parlamentari Socialista, i 925/93, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, al Projecte de Llei RGE núm. 
4717/92, d'exercici de competencies transferides o delegades 
per la CAIB als conselIs insulars, DS núm. 78 (18 de maíg), 
pago 3205-3206. 

Preguntes 
RGE núm. 1636/93, relativa a actuacions del servei de 

corporacions locals durant l'any 1992, DS núm. 75 (5 de 
maig), pago 3095-3096. 

RGE núm. 1637/93, relativa al grau d'informatització i 
aplicació de noves tecnologies en la tramitació d'expedients 
del Servei d' Activitats Classificades, DS núm. 75 (5 de maig), 
pag.3099. 

RGE núm. 1638/93, relativa a activitats programades per la 
Direcció General de Joventut pel 2n semestre del 1993, DS 
núm. 76 (11 de maig), pago 3121-3122. 

RGE núm. 1639/93, relativa a política especifica del 
Govem balear per a fomentar l'associacionisme de les 
comunitats regionals radicades a Balears, DS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3124. 

RGE núm. 1640/93, relativa a política del Govem Balear 
per a desenvolupar la Llei de comunitats balears assentades 
fora del territori de la CA, DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3159-3160. 

CONSELLER D' AGRICULTURA I PESCA, PERE J. 
MOREY I BALLESTER 

Interpel-Iacions 
RGE núm. 357/93, del Grup parlamentari Socialista, sobre 

l'execució del Programa 5B, DS núm. 66 (23 de mary), pago 
2748-2749 i 2752-2753. 

RGE núm. 1104/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incendis forestals, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2970-2971 i 2975. 

RGE núm. 1484/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a la participació del Govern després de la fallida de la 
cooperativa Sa Roqueta de Menorca, DS núm. 79 (19 de maig), 
pago 3254-3256. 

Mocions 
RGE núm. 1355/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'execució del Programa 5B Foner, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2908-2911. 
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Preguntes 
RGE núm. 388/93, relativa a gestió del Govem amb el 

Banc de Credit Balear per suspendre la tramitació de la 
hipoteca a Productos Lacteos S.A, DS núm. 60 (2 de mar~), 
pag.2504. 

RGE núm. 389/93, relativa a si pensa el Govern de la CA 
acudir a la subhasta deIs terrenys i immobles de Blahi, DS 
núm. 60 (2 de mar9), pago 2505-2506. 

RGE núm. 1070/93, relativa a gestió d'un credit de 250 
milions de pe33ctc3 dc la Cooperativa Ramauera de Menorca 
(Coinga), DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2735. 

RGE núm. 1165/93, relativa a gcstions per acollir-se al 
projecte de dotació d'autobombes forestals, DS núm. 67 (24 de 
mar9), pago 2774-2775. 

RGE núm. 1383/93, relativa a declaració de la zona de 
Tramuntana reserva de la biosfera, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pag.2901. 

RGE núm. 1627/93, relativa a crisi sectorial nacional de 
l'aqüicultura, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3043-3044. 

RGE núm. 1628/93, relativa a crisi europea, nacional i 
autonómica deIs preus, en primera venda, de peix frese, DS 
núm. 75 (5 de maig), pago 3095. 

RGE núm. 1629/93, relativa a I'explotació racional d'un 
important calador de rossellons "xirla" a la Badia de Palma, DS 
núm. 75 (5 de maig), pago 3098-3099. 

RGE núm. 1630/93, relativa al programa de rnodernilzació 
de la flota artesanal, OS núm. 78 (18 de maig), pago 3189. 

RGE núm. 1631/93, relativa a l'adequació de les llotges a 
les noves Directives de la CEE, DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3158. 

RGE núm. 1813/93, relativa a la Iluita contra incendis 
forestals a l'illa de Formentera, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3188. 

RGE núm. 1814/93, relativa a cost de l' obra de canalització 
del torrent de Can Tabau, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3194-
3195. 

RGE núm. 1906/93, relativa al conveni per a la millora deIs 
camins rurals a les Pitiüses, DS núm. 78 (I8 de maig), pago 
3193. 

RGE núm. 1919/93, relativa a expedient d'ajuda per a la 
millora deIs fruits secs, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3191-
3192. 

RGE núm. 1920/93, relativa a expedient de subvenció per 
a la millora d'estructures productives deIs productes agrícoles, 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3191. 

RGE núm. 1921/93, relativa a alumnes matriculats als 
cursos de formació agraria, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3191. 

RGE núm. 1922/93, relativa al consum subvencionat de Ilet 
pels escolars, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3196. 

RGE núm. 3043/93, relativa a reforestació, DS núm. 92 (IO 
de novembre), pago 3636. 

RGE núm. 3044/93, relativa a Pacte autonómic en materia 
de pesca, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3614. 

RGE núm. 3045/93, relativa a Caulerpa Taxifolia, DS núm. 
92 (10 de novembre), pago 3636. 

RGE núm. 3046/93, relativa a projecte de cartografia 
submarina, DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3636. 

RGE núm. 3047/93, relativa a afluencia de flotes foranes, 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3637. 

RGE núm. 3095/93, relativa a I'exclusió de Menorca, 
Eivissa i Formentera en la producció del porc negre, DS núm. 
91 (9 de novembre), pago 3612. 

RGE núm. 3241/93 relativa a mesures que s'han pres 
durant el 1993 per paHiar la contaminació de purins 
procedents de les gl'anges d'animals, DS núm. 94 (23 de 
novembre), pago 3698. 

RGE núm. 3248/93, relativa a quan pensa el Govem de la 
comunitat dictar les disposicions necessaries i executar la L1ei 
1/1)2, de protecció deIs animals que viuen a )'entom huma, DS 
núm. 96 (30 de novembre), pago 3772. 

RGE núm. 3251/93, relativa a quan pensa el conseller 
d' Agricultura i Pesca presentar el Projecte de llei de ca9a al 
Parlament de les IIIes Balears, DS núm. 96 (30 de novembre), 
pag.3773. 

RGEnúm. 3294/93, relativa a si es pensamodificar l'article 
6 del Decret 27/92 que regula la ca9a del tord pel sistema 
tradicional de t1lats en coIl, DS núm. 96 (30 de novembre), 
pag.3775. 

RGE núm. 3300/93, relativa a la tala de pins i savines a la 
zona de Ca Marí de Formentera, DS núm. 96 (30 de 
novembre), pago 3773-3774. 

RGE núm. 3424/93, relativa a pagament deIs deutes 
d'Agama, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3775. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 4527/92, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a declaració de s'Albufera d'Es Grao-Illa d'En Colom com a 
pare natural, DS núm. 61 (3 de mar~), pago 2551-2553. 

RGE núm. 470/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ampliació zones a incloure en el programa 5B del 
període 1994-1999, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2930-2931. 

RGEnúm. 1171/93, del Grup Parla!llentariPP-UM, relativa 
a materialització de les inversions recoIlides en el Pla de 
Desenvolupament de les zones rurals a les Illes Balears, 1991-
1993, Programa Operatiu 5B Foner, DS núm. 70 (20 d'abril), 
pago 2930-2931. 

CONSELLER DE COMER(: 1 INDÚSTRIA, CRISTOFOL 
TRIA Y 1 HUMBERT 

Projectes de Ilei 
RGEnúm. 3059/93, depressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 4030-
4031 i 4033-4034. 

Pro postes de resolució 
Al Pla RGE núm. 1482/93, de reindustrialització, DS núm. 

94 (23 de novembre), pago 3724-3726. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3703/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem de la CA en materia d' inversions 
en indústria i comer~ durant el 1992, DS núm. 62 (9 de mar9), 
pago 2569-2570 i 2572-2574. 

RGE núm. 3767/92, del Grup parlamentari PSM-EEM, 
relativa a poBtica del Govem de la CA en materia de residus 
solids, DS núm. 61 (3 de mary), pago 2543-2544 i 2549. 

1 
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RGE núm. 2888/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a res idus no municipals, DS núm. 93 (I6 de 
novembre), pago 3671-3672 i 3675-3676. 

Preguntes 
RGE núm. 1012/93, relativa a aprovació i publicació de 

l' ordre que ha de regular les ajudes previstes referents al Pla de 
Comen;:, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2649. 

RGE núm. 1019/93, relativa a si són efectivament 1489 
milions la quantia que hi dedica el Govem de la CA al Pla de 
Reindustrialització durantels anys 1987-1991, DS núm. 64 (16 
de mar~), pago 2650-2651. 

RGE núm. 1097/93, relativa a expedients per modemització 
no atesos, DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2737. 

RGE núm. 1098/93, relativa a inversió de 94 milions de 
pessetes en materia de comer~, DS núm. 66 (23 de mar~), pago 
2737. 

RGE núm. 1099/93, relativa a inversió de 47 milions de 
pessetes en materia de comercialització de productes de les 
Illes Balears, DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2737-2738. 

RGE núm. 1100/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a si ha pagat la Conselleria de Comer~ i Indústria els 
51 milions de pessetes deIs estudis que va encarregar sobre el 
sector de comer~, DS núm. 66 (23 de mary), pago 2738. 

RGE núm. 1101/93, relativa a quantitat de la fase "p" deIs 
capítols d'inversions 6 i 7 de la Conselleria de Comerv i 
Indústria, DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2739. 

RGE núm. 1386/93, relativa a la legalització actual del pou 
Bon Sossec, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2966-2967. 

RGE núm. l387/93, relativa a la reposició mecanització 
il'legal del pou Bon Sossec, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2967. 

RGE núm. 1506/93, relativa a mesures per tomar al seu 
estat primitiu les obres de mecanització d' extracció il'legal 
d'aigua del pou de Bon Sossec, DS núm. 72 (27 d'abril), pago 
2968. 

RGE núm. 2818/93, relativa a modemització del comer~, 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439. 

RGE núm. 2819/93, relativa a formació del comerciant, DS 
núm. 86 (20 d'octubre), pago 3464. 

RGE núm. 2821/93, relativa a recursos energetics, DS núm. 
86 (20 d'octubre), pago 3466-3467. 

RGE núm. 2822/93, relativa a actuació de Foment 
Industrial SA, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439. 

RGE núm. 2823/93, relativa a formació del comerciant, DS 
núm. 86 (20 d'octubre), pago 3464. 

RGE núm. 2824/93, relativa a convenis de col'laboració 
amb el Ministeri d'Indústria, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 
3465. 

RGE núm. 2991/93, relativa a la diferencia de les 
inversions de la Conselleria d'Indústria entre el que diu el 
conseller i el que figura al Compte General del 1992, DS núm. 
89 (2 de novembre), pago 3548. 

RGE núm. 3037/93, relativa a cens actualitzat d'indústria 
de les Illes Balears, DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3584-
3585. 

Compliment de proposicions no de llei 
De la RGE. núm. 1734/91, relativa a presentació al 

Parlament deIs criteris general s d'un pla director sectorial de 

deixalles, aprovat pel PIe de la Cambra en sessió de 12-12-91, 
DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2771. 

CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS, 
BARTOMEU ROTGER 1 AMENGUAL 

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3950-
3953 i 3955-3956. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3679/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política que segueix el Govem de la CA en materia 
de defensa i conservació del patrimoni historie i artístic de les 
Illes Balears, DS núm. 60 (2 de mar~), pago 2522-2523 i 2527. 

RGE núm. 258/93, del Grup parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem de la CA en materia de 
biblioteques, DS núm. 63 (10 de mar~), pago 2615-2616 i 
2619-2620. 

RGE núm. 461/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política teatral a les Illes Balears, DS núm. 67 (24 de 
mar~), pago 2782-2783 i 2785. 

RGE núm. 2893/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a ensenyament del catal<\ i en catala a la CA, DS núm. 
93 (16 de novembre), pago 3677-3679 i 3682-3683. 

Preguntes 
RGE núm. 1011/93, relativa a subvenció a la revista en 

llengua catalana Ona, DS núm. 64 (16 de marv), pago 2645-
2646. 

RGE núm. 1434/93, relativa a l'estat de resolució del 
procés relatiu a l'ocupació il'legal de Cales Coves (Menorca), 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2902-2903. 

RGE núm. 1462/93, relativa a si va sol, licitar la Conselleria 
de Cultura la compra de l' edifici de Can Salas, DS núm. 71 (21 
d'abril), pago 2938-2939. 

RGE núm. 1643/93, relativa al' objectiu de la publicació de 
l'anunci "100 anys de Miró", DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3157. 

RGE núm. 1644/93, relativa a actes programats per a la 
commemoració del centenari del naixement de J. Miró, DS 
núm. 77 (12 de maig), pago 3160-3161. 

RGE núm. 1645/93, relativa a la declaració de bé d'interes 
cultural el Camí de Cavalls, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3195-3196. 

RGE núm. 1807/93, relativa al compliment de modificar el 
Consell Regional de la Ciencia i la Tecnologia i constituir una 
comissió d'assessorament tecnic, DS núm. 76 (11 de maig), 
pago 3119-3120. 

RGE núm. 1826/93, relativa al projecte de construcció d'un 
circuit de velocitat de motociclisme a la Marina de Llucmajor, 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3253-3254. 

RGE núm. 2697/93, relativa a la presentació del Projecte de 
llei de l'esport, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3435. 

RGE núm. 2698/93, relativa a la vigencia del Decret que 
regula l'ús de les llengües oficial s de l' Administració de la 
CAIB, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3436. 
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RGE núm. 2717/93, relativa a mi~ans suficients per a les 
infraestructures de les federacions esportives, DS núm. 85 (19 
d'octubre), pago 3436-3437. 

RGE núm. 3024/93, relativa a prospeccions arqueologiques 
a I'autovia central (autovia d'Inca), DS núm. 91 (9 de 
novembre), pago 3609-3610. 

RGE núm. 3146/93, relativa a l' informe del Ministeri de 
Cultura sobre Can Salas, DS núm. 93 (16 de novembre), pago 
3665. 

RGE núm. 3147/93, relativa a l'acccptació de la compra de 
Can Salas, DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3667. 

RGE núm. 3151/93, relativa a comer~os que s'han acollit 
al Pla de rehabilitació de fa¡;:anes, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3667-3668. 

RGE núm. 3152/93, relativa a inversió destinada a 
comer~os que s'han acollit al Pla de rehabilitació de fa~anes, 

DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3669. 
RGE núm. 3211/93, relativa al Projecte de llei de la recerca 

i la tecnologia, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3697. 

CONSELLERD'ECONOMIA IHISENDA, ALEXANDRE 
FORCADESlJUAN 

InterpeHacions 
RGE núm. 4584/92, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

relativa a política del Govem de la CA davant els problemes de 
finan~ament de les corporacions locals, DS núm. 65 (17 de 
mar~), pago 2717-2719 i 2722-2723 

RGE núm. 340/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme per fer 
front a l'actual crisi política, económica i social, DS núm. 60 
(2 de mar~), pago 2508-2510 i 2514-2515. 

RGE núm. 1334/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera del Govem de la CA, DS núm. 72 
(27 d'abril), pago 2977-2978 i 2981. 

Preguntes 
RGE núm. 1270/93, relativa a quantitat total pagada per la 

CA a carrec deIs Pressuposts de l'any 1992, DS núm. 70 (20 
d'abril), pago 2899. 

RGE núm. '1271193, relativa a quantitat total pagada per la 
CA l'any 1992, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2899-2900. 

RGE núm. 1480/93, relativa a mesures del Govem per a 
míllorar la situació economica de les Illes Balears, DS núm. 70 
(20 d'abril), pago 2904-2905. 

RGE núm. 1529/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts directes per patrimoni, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3019. 

RGE núm. 1530/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d' imposts directes per successions, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3019-3020. 

RGE núm. 1531193, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per canon d'aigua, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3020. 

RGE núm. 1532/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per bingo ijoc, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3020-3021. 

RGE núm. 1533/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per actes jurídics, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3021. 

RGE núm. 1534/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts indirectes per transmissions, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3021. 

RGE núm. 1535/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'imposts directes permedi ambient, DS núm. 73 (28 
d'abril), pago 3022. 

RGE núm. 153G/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte d'actius fmancers, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3022. 

RGE núm. 1537/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte del passiu fmancer, DS núm. 73 (28 d'abril), pago 
3022-3023. 

RGE núm. 1538/93, relativa a la quantitat cobrada en 
concepte de taxes i altres ingressos, DS núm. 73 (28 d'abril), 
pago 3023-3024. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4821192, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a deelarar nul' la la modificació de credit per 425 
rnilions de pessetes i destinació d'aquesta partida del projecte 
i iniciació de les obres de l'hospital Comarcal d'Inca, DS núm. 
62 (9 de mar~), pago 2581-2587 i 2590. 

Pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 55/93 relatives a atribució de competencies als 

consells insulars en materia d' administració local, d'informació 
turística i de transports, DS núm. 66 (23 de mar¡;:), pago 2766-
2767. 

CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA, JAUME 
MATAS I PALOU 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3904 i 
4056-4059. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3305/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, i 

3405/93, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per al 
1994, DS núm.96 (30 de novembre ), pag.3787-3790, 3793-
3796 i 3804-3807. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2859/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa al baix nivell d'execució del pressupost d'ingressos i 
mesures previstes per incrementar-lo, DS núm. 90 (3 de 
novembre), pago 3586-3587 i 3590-3591. 

Preguntes 
RGE núm. 2864/93, relativa a la recaptació del canon de 

sanejament, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3443. 
RGE núm. 2923/93, relativa a la quantitat recaptada en 

concepte de canon de sanejament d'aigües, DS núm. 87 (26 
d'octubre), pago 3495. 
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RGE núm. 2924/93, relativa a recaptació al canon de 
sanejament de l'aigua, DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3496. 

Compareixences 
RGE núm. 2812/93, sobre les gestions realitzades amb el 

Govern central sobre la cessió d'un tram de l'IRPF, DS núm. 
85 (19 d'octubre), pago 3444-3448 i 3454-3456. 

Propostes de la Comissió Técnica Interinsular 
RGE núm. 2672/93, relativa atribució de competencies als 

consells insulars en materia de serveis socials i assistencia 
social, DS núm. 98 (20,21 i 22 de desembre), pago 3884-3887. 

CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, JOSÉ 
ANTONIO BERAST AIN I DÍEZ 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1088/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris lingüístics de la selecció del personal i ús de 
la llengua catalana en l' administració autonomica, DS núm. 73 
(28 d'abril), pago 3025-3026. 

Preguntes 
RGE núm. 1039/93, relativa a control deIs horaris deis 

funcionaris, DS núm. 65 (17 de mar9), pago 2706-2707. 

CONSELLERA DE GOVERNACIÓ, CATALINA CIRER 
IADROVER 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la CAIB per 

al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 4044-
4047. 

Preguntes 
RGE núm. 2816/93, relativa a l'alberg de la Platja de 

Palma, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3438. 
RGE núm. 2817/93, relativa a activitats d'estiu, DS núm. 

86 (20 d'octubre), pago 3463. 
RGE núm. 2825/93, relativa a relacions entre ajuntaments 

i Governació, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439-3440. 
RGE núm. 2828/93, relativa a acolliment familiar, DS núm. 

86 (20 d'octubre), pago 3466. 
RGE núm. 2829/93, relativa a família, DS núm. 86 (20 

d'octubre), pago 3467. 
RGE núm. 2830/93, relativa a aplicació de la Llei 4/92 del 

menor, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3467-3468. 
RGE núm. 2831/93, relativa a objectius del servei de 

protecció civil, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 344l. 
RGE núm. 2832/93, relativa a inundacions, DS núm. 85 (19 

d'octubre), pago 3441-3442. 
RGE núm. 2979/93, relativa a adopcions internacionals, DS 

núm. 89 (2 de novembre), pago 3548-3549. 
RGE núm. 3150/93, relativa a l'adscripció de la fmca d'Es 

Torretó a la Conselleria d'Agricultura, DS núm. 93 (16 de 
novembre), pago 3666. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 887/92, de supressió de barreres 

arquitectoniques, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3047-3048. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 122/93 del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de llei RGE núm. 3240/92, del Parc d'innovació 
balear, DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2468-2470, 2472-
2473,2475-2480 i 2482. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1346/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política hidraulica, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3077-3080 i 3083-3084. 

Preguntes 
RGE núm. 4642/92, relativa a si el vaixell Bar Salaria, 

ubicat a la Badia de Portmany, seguira comptant amb la 
concessió de la Conselleria, DS núm. 60 (2 de mar9), pago 
2502-2503. 

RGE núm. 1020/93, relativa a davallada de pedres a 
l'autovia central Palma-Inca, DS núm. 64 (16 de mar9), pago 
2648-2649. 

RGE núm. 1021/93, relativa a per que no contesta el 
Govem de la CA a les sol'licituds de documentació, DS núm. 
64 (16 de mar9), pago 2649-2650. . 

RGE núm. 1042/93, relativa a posada en funcionament del 
túnel de Sóller, DS núm. 65 (17 de mar9), pago 2707-2708. 

RGE núm. 1096/93, relativa a solució al creuament de la 
carretera de la Savina a la Mola, DS núm. 68 (30 de mar9), 
pag.2794-2795. 

RGEnúm. 1557/93, relativa a l'elaboració i aprovació deIs 
plans d'ordenació de les ANEI de Menorca, DS núm. 75 (5 de 
maig), pago 3096-3097. 

RGE núm. 1831/93, relativa a la solució técnica a la 
intersecció del segon cinturó de ronda d'Eivissa, DS núm. 78 
(18 de maig), pago 3189-3190. 

RGE núm. 1833/93, relativa a actuacions per a la compra 
de cases o edificis de caracter social a Eivissa, DS núm. 78 (18 
de maig), pago 3190-319l. 

RGE núm. 1907/93, relativa a construcció d'habitatges 
socials a Can Cantó (Eivissa), DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3194. 

RGE núm. 1913/93, relativa a actuacions de la demarcació 
de costes del MOPT a la zona de protecció de les mateixes, DS 
núm. 79 (19 de maig), pago 3251. 

RGE núm. 1914/93, relativa a confusions que origina la 
Llei de Costes, DS núm. 79 (19 de maig), pago 3252. 

RGE núm. 1916/93, relativa a la qualificació d'habitatges 
de protecció oficial, DS núm. 78 (18 de maig), pago 3192-
3193. 
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CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI, BARTOMEU REUS I BELTRAN 

Interpel·lacions 
RGE núm. 2714/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a plans especials de protecció de les arees naturals 
d'especial interes a 1'illa de Menorca, DS núm. 87 (26 
d'octubre), pago 3497-3498 i 3500-3501. 

RGE núm. 2783/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de pedreres i rcstauració del paisatgc original 
d'aquestes explotacions, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 
3615-3616 i 3619. 

RGE núm. 2886/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general de transports de viatgers, DS núm. 91 
(9 de novembre), pago 3620-3621 i 3624. 

RGE núm. 2894/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política fmancera de la Junta d' Aigües, DS núm. 95 
(24 de novembre), pago 3747 i 3751. 

Preguntes 
RGE núm. 1828/93, relativa a la senyalització de les obres 

de les dues rotondes que es realitzen a l' avinguda J aume 1 
d'Inca, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3392. 

RGE núm. 2597/93, relativa a carretera nova a 1'Aeroport 
d'Eivissa, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3394-3395. 

RGE núm. 2685/93, relativa a neteja deIs torrents de les 
Pitiüses, DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3419. 

RGE núm. 2927/93, relativa a enllumenat del primer 
cinturó de ronda d'Eivissa, DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 
3518-3519. 

RGE núm. 2928/93, relativa a construcció de passos elevats 
per a vianants a la carretera Eivissa-Aeroport, DS núm. 88 (27 
d'octubre), pago 3519. 

RGE núm. 2929/93, relativa a evacuació de pluvials al 
segon cinturó de ronda d'Eivissa, DS núm. 88 (27 d'octubre), 
pag.3520. 

RGE núm. 3023/93, relativa a funcions de les juntes 
insulars d'aigües, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3610-
3611. 

RGE núm. 3036/93, relativa a manca de protecció deIs 
pilars del pontd'AIcampo a l'autovia d'Inca, DS núm. 91 (9 de 
novembre), pago 3610. 

RGE núm. 3104/93, relativa a quan pensa arreglar el 
Govem el tram de la carretera de s 'Esgleieta a Santa Maria, DS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3637. 

RGE núm. 3153/93, relativa a manteniment de l'actual 
situació del port de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 93 (16 
de novembre), pago 3665. 

RGE núm. 3166/93, relativa a potabilitzadora des Pont 
d'Inca, DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3663-3664. 

RGE núm. 3191/93, relativa a planxes flotants al Port de 
Fomells, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3743. 

RGE núm. 3192/93, relativa a publicitat ales carreteres, DS 
núm. 95 (24 de novembre), pago 3741. 

RGE núm. 3240/93, relativa a mesures que ha pensat dur a 
terme la Direcció General de Transports quan hagi d'assumir 
les competencies de FEVE, DS núm. 95 (24 de novembre), 
pag.3739-3740. 

RGE núm. 3242/93, relativa a treballs que ha realitzat el 
Govem de la CAIB per tal d'elaborar les Directrius 

d'Ordenació Territorial, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3742. 

RGE núm. 3243/93, relativa a la no aplicació de la Llei de 
carreteres pel que fa referencia a les tanques de publicitat de les 
carreteres, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3741. 

RGE núm. 3295/93, relativa al conflicte entre taxistes i 
disc-bus a l'illa d'Eivissa, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 
3743. 

RGE núm. 3299/93, relativa a solució a la greu 
problemiüica que planteja l'intensitat de tratic a la carrctcra dc 
1 'aeroport d 'Eivissa, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3739. 

RGE núm. 3302/93, relativa a quan pensa pagar el Govem 
les expropiacions de la construcció de la ronda de Ses Paises a 
Sant Antoni, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3774. 

RGE núm. 3407/93, relativa a previsions de compensacions 
a atorgar fetes per la Junta d'aigües, DS núm. 96 (30 de 
novembre), pago 3776. 

RGE núm. 3428/93, relativa a fmanyament potabilitzadora 
d'es Pont d'Inca, DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3771. 

Comunicacions Govern 
Relatives a les memories deIs consells insulars sobre la 

gestió de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3549-3552 i 3561. 

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 
GABRIEL OLIVER I CAPÓ 

Preguntes 
RGE núm. 574/93, relativa a l'assumpció de competencies 

en materia d' ordenació farmaceutica, DS núm. 62 (9 de mary), 
pag.2566. 

RGE núm. 1305/93, relativa a construcció d'un centre 
sanitari a Formentera, DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2900-
2901. 

RGE núm. 1825/93, relativa al decret d'ordenació 
farmaceutica, DS núm. 77 (12 de maig), pago 3155. 

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 
BARTOMEU CABRER I BARBOSA 

Projectes de llei 
RGE núm. 3059/93 , de pressuposts generals de la CAIB 

per al 1994, DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 4014-
4017. 

Preguntes 
RGE núm. 1941/93, relativa a inversions per resoldre la 

situació del Club de la Tercera Edat de 1'illa de Formentera, 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3391-3392. 

RGE núm. 2596/93, relativa a Centre de Salut de 
Formentera, DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3393-3394. 

RGE núm. 2820/93, relativa a formació en el sector del 
comery, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3465. 

RGE núm. 2826/93, relativa a residencies de la tercera edat, 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3440-3441. 



DlARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1993/Fascicle 2 153 

RGE núm. 2827/93, relativa a control de la Direcció 
General d'Acció Social, DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 
3464-3465. 

RGE núm. 2833/93, relativa a Junta Arbitral de Consum, 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3442. 

RGE núm. 2931/93, relativa a intoxicacions per aigua 
mineral, DS núm. 87 (26 d' octubre), pago 3494-3495. 

RGE núm. 2982/93, relativa a sancions per incomplirnent 
de la normativa sanitaria, DS núm. 90 (3 de novembre), pago 
3583-3584. 

RGE núm. 3025/93, relativa a motius pels quals no s'ha 
transferit l'aportació a l'Ajuntament de Palma per actuacions 
d'atenció al col'lectiu gitano, DS núm. 90 (3 de novembre), 
pago 3582-3583. 

RGE núm. 3038/93, relativa a inspeccions a menjadors 
coHectius, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3611. 

RGE núm. 310 1/93, relativa a seguirnent de la tasca a la 
Direcció General d' Acció Social a Eivissa i Menorca, DS núm. 
91 (9 de novembre), pago 3613. 

RGE núm. 3267/93, relativa a control de platges i aigües, 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3695-3696. 

RGE núm. 3269/93, relativa a mesures contra la droga, DS 
núm. 94 (23 de novembre), pago 3696. 

CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS, 
LLOREN<; OLIVER 1 QUETGLAS 

Preguntes 
RGE núm. 1612/93, relativa a utilització del taxímetre en 

els serveis urbans i interurbans, DS núm. 74 (4 de maig), pago 
3043. 

RGE núm. 1613/93, relativa a les dificultats existents en el 
comptadortaxímetre, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3045. 

RGE núm. 1615/93, relativa a l'edició prevista per la 
Conselleria de Treball i Transports per a difusió deIs serveis 
regulars per carretera a la comunitat, DS núm. 75 (5 de maig), 
pag.3100. 

RGE núm. 1616/93, relativa a serveis de transport regular 
de viatgers per carretera, DS núm. 76 (11 de maig), pago 3122. 

RGE núm. 1617/93, relativa a declaracions de l'alcaldessa 
de Calvia en relació amb els "manteros", DS núm. 77 (12 de 
maig), pago 3158. 

RGE núm. 1620/93, relativa a renovació de vehicles, DS 
núm. 74 (4 de maig), pago 3046. 

RGE núm. 1621/93, relativa a desenvolupament de la LOT, 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3097-3098. 

RGE núm. 1622/93, relativa ajuntes arbitrals, DS núm. 76 
(11 de maig), pago 3121. . 

RGE núm. 1632/93, relativa a l'intrusisme en el transport 
de viatgers per carretera, DS núm. 76 (11 de maig), pago 3123. 

RGE núm. 1633/93, relativa a estacions d'autobusos, DS 
núm. 77 (12 de maig), pago 3159. 

RGE núm. 1912/93, relativa a ajudes als concessionaris de 
serveis públics regulars de viatgers per carretera durant 
l'exercici economic de11992, DS núm. 78 (18 de maig), pago 
3192. 

RGE núm. 1918/93, relativa a criteris per atorgar 
subvencions als concessionaris de servei públic regular de 

transport per carretera durant I'any 1992, DS núm. 79 (19 de 
maig), pago 3252. 

CONSELLER DE TURISME, JAUME CLADERA 1 
CLADERA 

InterpeHacions 
RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la creació i regulació del Pla de modemització 
d'allotjaments turístics existents a Balears, DS núm. 68 (30 de 
mar~), pago 2804-2806 i 2810. 

Preguntes 
RGE núm. 541/93, relativa a la campanya turística Illes 

Balears-Illes Protegides, DS núm. 60 (2 de mar~), pago 2505. 
RGE núm. 725/93, relativa a valoració que n'ha fet la 

Conselleria de Turisme del reportatge del Sunday Times de la 
reforma d'espais naturals, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 
2644-2645. 

RGE núm. 729/93, relativa a reunió de la Comissió Tecnica 
í Polftica del POOT, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2647. 

RGE núm. 1125/93, relativa a investigació de les causes 
deis incendis produYts a dos hotels de Mallorca, DS núm. 66 
(23 de mar~), pago 2736. 

RGE núm. 1224/93, relativa a turisme alemany augrnent a 
Mallorca i Menorca i baixa a Eivissa, DS núm. 68 (30 de 
mar~), pago 2795-2796. 

RGE núm. 1556/93, relativa a la regulació deis 
campaments privats, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3044-3045. 

RGE núm. 1624/93, relativa a tipus d'IV A per a aplicar al 
sector "xarter" interior, DS núm. 74 (4 de maig), pago 3046-
3047. 

RGE núm. 1625/93, relativa a publicitat de les nostre illes, 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3098. 

RGE núm. 1626/93, relativa a descomptes a establirnents 
turístics per queixes de clients, DS núm. 76 (11 de maig), pago 
3123. 

RGE núm. 1812/93, relativa a l'adjudicació de la campanya 
"Un turista, més que un amic" a Eivissa, DS núm. 76 (11 de 
maig), pago 3120-3 121. 

RGE núm. 1832/93, relativa a l'ajomament de l'aplicació 
de la tarja turístic en els hotels, DS núm. 77 (12 de maig), pago 
3156. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4774/92, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a pla director d' ordenació de l' oferta turística al' illa de 
Mallorca, DS núm. 65 (17 de mar~), pago 2724-2726. 

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER 1 
RIUTORT 

InterpeHacions 
RGE núm. 2887/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics, DS núm. 92 (10 de novembre), pago 
3639-3640 i 3643-3644. 
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Preguntes 
RGE núm. 2598/93, relativa a elaboració del POOT a les 

Pitiüses, DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3418-3419. 
RGE núm. 2815/93, relativa a l'aplicació de l'IVA als 

hotels de cinc estrelles, DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3437-
3438. 

RGE núm. 2919/93, relativa a retard en l'aprovació del 
P.O.O.T de Menorca, DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3491-
3492. 

RGE núm. 2925/93, relativa u 3uneions pcr overbooking, 
DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3492-3493. 

RGE núm. 2926/93, relativa a sancions per places 
turístiques il-legals, DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3494. 

RGE núm. 2930/93, relativa a la distribució de la partida de 
I'IBATUR per a promoció turística per al 1994, DS núm. 88 
(27 d'octubre), pago 3520-352l. 

RGE núm. 2932/93, relativa a iniciatives per la no 
constmcció del camping de Ca Marí, DS núm. 89 (2 de 
novembre), pago 3546-3547. 

RGE núm. 3102/93, relativa a tarja turística, DS núm. 92 
(10 de novembre), pago 3635. 

RGE núm. 3244/93, relativa a expedients que s'han obert 
pels ineompliments de les mesures de seguretat i protecció 
contra els incendis, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3700. 

RGE núm. 3245/93, relativa a sancions que s'han imposat 
en aplicació del Decret 13/85, de 21 de febrer, referent a les 
mesures de seguretat i protecció contra els incendis, DS núm. 
94 (23 de novembre), pago 3699. 

RGE núm. 3246/93, relativa a import total de les sancions 
que s'han imposat en aplicació del Decret 13/85, de 21 de 
febrer, referent a les mesures de seguretat i protecció contra els 
incendis, DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3745. 

RGE núm. 3266/93, relativa a campanyes de promoció 
turística, DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3695. 

PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA, GABRIEL CAÑELLAS I FONS 

Debat sobre I'orientació política general del Govern de les 
IlIes Balears 

DS núm. 82 (5, 6 i 7 d'octubre), pago 3314-3320, 3326, 
3332-3336,3338-3339,3343-3347,3349-3351 i 3354-3355. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1480/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa al Síndic de Greuges de les Illes Balears, DS núm. 63 
(10 de mar~), pago 2636. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 2158/93, del Grup Parlamentari Socialista, per 

informar sobre el recent canvi de Govern, DS núm. 81 (28 de 
setembre), pago 3300-3302 i 3305-3306. 

Mocions 
RGE núm. 724/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures per fer front a l'actual crisi política, 
económica i social de la CAIB, DS núm. 64 (16 de mar~), pago 
2660-2665 i 2669-2671. 

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN, ROSA ESTARÁS I 
FERRAGUT 

Interpel·lacions 
RGE núm. 2860193, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa als criteris de la Presidencia del Govern en el 
repartiment de les subvencions a les corporacions locals, DS 
núm. 92 (10 de novembre), pago 3645-3646 i 3649-3651. 

Preguntes 
RGE núm. 2882/93, relativa a subvencions a ajuntaments, 

DS núm. 87 (26 d'octubrc), pago 3493. 
RGE núm. 2978/93, relativa al projecte de llei del president 

del Govern, DS núm. 89 (2 de novembre), pago 3547. 
RGE núm. 3039/93, relativa a Comissió Interdepartamental 

de la Dona, DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3613. 
RGE núm. 3040/93, relativa a relacions de la Comissió 

Interdepartamental de la Doua, DS núm. 92 (10 de novembre), 
pag.3635. 

RGE núm. 3148/93, relativa al' adquisició de Can Salas, 
DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3668-3669. 

RGE núm. 3136/93, relativa al camping de Ca Marí, DS 
núm. 93 (16 de novembre), pago 3664. 

RGE núm. 3193/93, relativa a l'adquisició de la seu del 
Consell Insular a Ciutadella, DS núm. 94 (23 de novembre), 
pag.3699. 

RGE núm. 3247/93, relativa a quantitat total cobrada en 
concepte de les sancions que s'han imposat en aplicació del 
Decret 13/85, de 21 de febrer, referent a les mesures de 
seguretat i protecció contra els incendis, DS núm. 96 (30 de 
novembre), pago 3772-3773. 

RGE núm. 3296/93, relativa a inversions per al Pla 
d'lgualtat d'Oportunitats per a la Dona, DS núm. 95 (24 de 
novembre), pago 3744. 

RGE núm. 3297/93, relativa a inspeccions i sancions 
imposades en aplicació de I'ordre de 12.8.93 d'allotjament de 
menors de 12 anys en els establiments turístics, DS núm. 96 
(30 de novembre), pago 3776. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2637/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació de l'Institut Balear de la Dona, DS núm. 87 
(26 d'octubre), pago 3511-3514. 
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