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ALBEROLA I MARTÍNEZ, CARLOT A (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Interpel'lacions 
RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem e materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4422. 
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Mocions 
RGE núm. 1775/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4556-4558. 

Proposicions no de lIei 
RGEnúm. 1271194,deIGrupParlamentariPP-UM,relativa 

a pla regional de toxicomanies, DS núm. 118 (18 de maig), 
pago 4732 i 4734-4735. 

RGE núm. 3368/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ampliació de la xarxa d'atenció als drogodependents, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5250-5252 i 5254. 
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ALFONSO 1 VILLANUEV A, JOSEP ALFONSO (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears 
DS núm. 119 (4,5 i 6 d'octubre), pago 4827-4829, 4833-4834, 
4841,4845,4847-4848 i4855. 

Projectes de Ilei 
KGE nUmo 1681/94, d'infraccions i sancions en materia de 

calendaris i d'horaris comercials, DS núm. 118 (18 de maig), 
pag.474l. 

RGE núm. 3091/94, de representació i defensa enjudici de 
l' Administració de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5632 i 5634-5635. 

RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 
Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5403-5404, 5407-5408, 5410-
5411,5413,5415-5416,5418-5420,5424,5474-5475 i 550l. 

RGE núm. 3266/94, de mesures pel que fa a diverses 
figures tributaries de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 134 (28 i 29 de novembre), pago 5578. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3263/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
relativa al' organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la creació 
de comissions d'investigació, DS núm. 129 (9 de novembre), 
pago 5229-5231 i 5235. 

RGE núm. 3528/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a regulació de l'impost sobre obres i instaHacions que 
incideixen en el medi urba, DS núm. 133 (23 de novembre), 
pago 5396-5398. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3581/94, 3598/94 i 3612/94 deIs Grups 

Parlamentaris PSM i EEM, Socialista i Mixt, respectivament, 
al Projecte de !lei RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS 
núm 126 (2 denovembre), pago 5121-5124, 5126-5127 i 5129. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la gestió del Govem en materia d'activitats 
classificades, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4337. 

RGE núm. 1777/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de transferencies 
corrents, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4706-4708 i 4710-
4711. 

RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política hidraulica, DS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4924-
4925. 

RGE núm. 3081/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions del Govem de la comunitat en relació amb 
un regim de fiscalitat especial per a les Illes Balears, DS núm. 
124 (25 d'octubre), pago 5009-5010 i 5014-5015. 

Mocions 
RGE núm. 3460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política financera de la Junta d'aigües, DS núm. 99 
(1 de man;:), pago 4088-4090 i 4093-4094. 

RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 113 
(3 de maig), pago 4567. 
. RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesun:s ue ¡egellew\;iú ¡ Ílllvuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4594 i 4600 .. 

RGE núm. 5057/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govem de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5641-5642 i 5644-5645. 

Preguntes 
RGE núm. 183/94, relativa a les activitats de l'IBAP una 

vegada suprimit, DS núm. 99 (1 de man;:), pago 4077-4078. 
RGE núm. 828/94, relativa al projecte de llei de'emissió 

de deute públic, DS núm. 101 (9 de mar~), pago 4132-4133. 
RGE núm. 829/94, relativa a la situació actual de 

l'accionariat d'AGAMA, DS núm. 101 (9 de man;:), pago 
4133-4134. 

RGE núm. 1742/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Carotest Balear, SA, DS núm. 111 
(26 d'abril), pago 4475-4476. 

RGE núm. 1743/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Comercial Balear de Multipropiedad, 
SAdurantel1993, DS núm. 111 (26 d'abril), pag.4476-4478. 

RGE núm. 1744/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Polivas, SA durant el 1993, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4479-4480. 

RGE núm. 1745/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Centro de diagnóstico prenatal y 
genética médica, SA durant el 1993, DS núm. 111 (26 
d'abril), pago 4480-4481. 

RGE núm. 1746/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts perla Societat HAGSSWELEK, SA durant el 1993, 
DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4481-4482. 

RGE núm. 1748/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Satelba, SA durant el 1993, DS núm. 
112 (27 d'abril), pago 4510-4511. 

RGE núm. 1749/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat FUCHELMAN, SA durant el 1993, 
DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4511-4512. 

RGE núm. 1750/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Bon Sossec, SA durant el 1993, DS 
núm. 112 (27 d'abril), pago 4513-4514. 

RGE núm. 1823/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Sociedad Balear de Capital Riesgo, SA durant 
el 1993, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4547-4548. 

RGE núm. 3488/94, relativa a si s'havia assabentat el 
Govem de la Comunitat que l'empresa Bon Sossec tenia un 
deute amb el Ministeri d'Hisenda, DS núm. 124 (25 
d'octubre), pago 5004. 

RGE núm. 3489/94, relativa a si té previst la Societat 
Balear de Capital Risc promoure o subscriure alguna nova 
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ampliació de capital amb Bon Sossec, DS núm. 124 (25 
d'octubre), pago 5006. 

RGE núm. 3490/94, relativa a quin volum de vendes ha 
realitzat l' empresa Bon Sossec els anys 1993 i 1994 i quin IV A 
ha meritat, DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 5008. 

RGE núm. 3491/94, relativa a si I'empresa Bon Sossec ha 
pagat l'IV A corresponent als anys 1993 i 1994, DS núm. 124 
(25 d'octubre), pago 5008-5009. 

RGE núm. 3492/94, relativa a volum de vendes que es 
correspon amb el deute que té l'empresa Bon Sossec amb el 
Ministeri d'Hisenda, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5049-
5050. 

RGE núm. 3493/94, relativa a gestions que s 'han fet perque 
no es produís l'embargament pel deute que té l'empresa Bon 
Sossec amb el Ministeri d'Hisenda, DS núm. 125 (26 
d'octubre), pago 5051-5052. 

RGE núm. 3494/94, relativa a possibilitat raonable de 
recuperar els 425 milions aportats a Bon Sossec en els tres 
proxims anys, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5052-5053. 

RGE núm. 3601/94, relativa a l'existencia de l'estudi de 
recopilació de competencies sobre el litoral, DS núm. 127 (3 
de novembre), pago 5137-5138. 

RGE núm. 4916/94, relativa a consorci per salvar Bon 
Sossec, DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5314. 

RGE núm. 4918/94, relativa a imposts pel concepte de 
transmissions patrimonials que ha donat dret l'adquisició de 
l'edifici de Son Fuster per part de "Sa Nostra", DS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5316-5317. 

RGE núm. 4919/94, relativa a imposts pel concepte d'actes 
jurídics documentats que ha donat dret l'ampliació de capital 
de l' empresa Bon Sossec, SA, DS núm. 132 (22 de novembre), 
pag.5318-5319. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1271/94, del Grup Par1amentari PP-UM, relativa 

a pla regional de toxicomanies, DS núm. 118 (18 de maig), 
pag.4735. 

RGE núm. 3267/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a destinació i ús del port de Sant Antoni (Eivissa), DS núm. 
128 (8 de novembre), pago 5199-5200. 

Pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia de patrimoni historie, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, diposit de llibres i 
esports, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5695-5697 i 
5699-5700. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d' investiga ció 

RGE núm. 591/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la contractació d'obres i serveis, per part del Govem 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, de les empreses 
públiques i deis organismes autonoms de la comunitat durant 
cls anys 1990, 1991, 1992 i 1993, DS núm. 105 (22 de mar9), 
pago 4298-4299. 

RGE núm. 2966/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a les inversions fmanceres temporals de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (10 d'octubre), 
pag.4909. 

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts general s de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 199 5, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5519-5520 i 5522-5523. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1273/94, d'iniciativa legislativa popular, 

relativa a la prohibició de la incineració de residus solids, DS 
núm. 127 (3 de novembre), pago 5149-5150 i 5155-5156. 

InterpeHacions 
RGE núm. 3080/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió i actuacions del Govem de la comunitat en 
relació amb el provei'ment d'aigua potable en alta als 
municipis de les Illes Balears, DS núm. 125 (26 d'octubre), 
pago 5053-5054 i 5058-5059. 

Mocions 
RGE núm. 3445/94, relativa a política hidraulica, DS núm. 

124 (25 d'octubre), pago 5025-5026 i 5030-5032. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua, DS 
núm. 101 (9 de mar9), pago 4153-4154. 

RGE núm. 2421/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a declaració de Sa Dragonera, parc natural, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4641. 

RGE núm. 2889/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures complementaries en materia d'aigua 
potable, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4983-4984 i 4987-
4988. 

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup 
Parlamentari Socialista) 

. Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears 
DS núm. 119 (4,5 i 6 d'octubre), pago 4824-4825. 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 276/94 relatiu a condicions per a la 

reconstrucció en sol no urbanitzable d'edificis i instal'lacions 
afectats per obres públiques o declarades d'utilitat pública i 
executades pel sistema d'expropiació for90sa, DS núm. 106 
(23 de mar9), pago 4323 i 4325. 

RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 
Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5459-5460, 5515-5516, 
5549, 5563-5565, 5567-5568. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 3262/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a creació de la figura de paratge natural concertat com a nova 
categoria d'espai natural protegit, DS núm. 130 (15 de 
novembre), pago 5274-5275 i 5277. 
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RGE núm. 3657/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a credit extraordinari per al pagament deIs deutes 
endarrerits del Govem de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears per expropiacions, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pago 5622-5624 i 5627-5628. 

Pro postes de resolució 
Debat de les propostes de resolució presentades a la 

Prnposta de criteris generals per a l'elaboració del Pla director 
sectorial d'ubicació d'indústries energetiques de Menorca, 
RGE núm. 4555/92, DS núm. 106 (23 de mar~), pago 4322. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1789/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a execució del programa d' inversions en carreteres, DS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4696-4697 i 4701-4702. 

RGE núm. 1849/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de l'executiu en relació a compliment de les mesures 
previstes a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de 
golf, DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5190-5191. 

RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a condicionament de la carretera Deia-Sóller, DS núm. 
121 (11 d'octubre), pago 4914-4915 i 4919. 

RGE núm. 3518/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de Carreteres de la comunitat autonoma 
de les Illes Balears, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5378-5380 i 5385-5386. 

Mocions 
RGE núm. 3442/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a condicionament de la carretera Deia-Sóller, DS núm. 
124 (25 d'octubre), pago 5016-5017 i 5020-5021. 

RGE núm. 4612/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a compliment de les mesures previstes a la Llei de camps de 
golf, de la Conselleria de Govemació, DS núm. 132 (22 de 
novembre), pago 5342-5343 i 5346. 

RGE núm. 5096/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla General de Carreteres de la comunitat autonoma, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5646-5648 i 5650-5651. 

Preguntes 
RGE núm. 663/94, relativa a la mesura especial que 

permeti a 1'!BASAN incomplir la Llei de Mesures de Foment 
del Patrimoni Historie de les Illes Balears, DS núm. 99 (1 de 
mar~), pago 4079. 

RGE núm. 1003/94, relativa al conveni subscrit entre 
!BASAN i l'Ajuntament de Capdepera en relació a les 
depuradores, DS núm. 104 (16 de mar~), pago 4230-4231. 

RGE núm. 1118/94, relativa a modificacions autoritzades 
al primer projecte del túnel de Sóller, DS núm. 105 (22 de 
mar~), pago 4261-4262. 

RGE núm. 1119/94, relativa a causes per concedir la 
primera prorroga en el termini de construcció del túnel de 
Sóller, DS núm. 105 (22 de mar~), pago 4262. 

RGE núm. 1120/94, relativa a causes per concedir la 
segona prorroga en el termini de construcció del túnel de 
Sóller, DS núm. 105 (22 de mar~), pago 4263-4264. 

RGE núm. 1121/94, relativa a actuacions fetes pel Govem 
de la Comunitat per controlar l'execució de les obres del túnel 
de Sóller, DS núm. 105 (22 de mar~), pago 4264-4265. 

RGE núm. 1122/94, relativa a I'autimtic cost real de les 
obres del túnel de Sóller a 31 de desembre del 1993, DS núm. 
105 (22 de mar~), pago 4265. 

RGE núm. 1123/94, relativa al delegat del Consell de 
Govem a la Societat concessionaria del túnel de Sóller, DS 
núm. 106 (23 de mary), pago 4307. 

RGE núm. 1572/94, relativa al termini del concessionari 
del túnel de SóJler per resoldre fmanyament, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4385. 

RGE núm. 1573/94, relativa a causes per concedir la 
tercera prorroga en el termini de construcció del túnel de 
Sóller, DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4386-4387. 

RGE núm. 1580/94, relativa a mesures per controlar el 
compliment de l'ordre que eleva fms a un maxim de quinze 
anys I'edat deis nins que acompanyats d'adults no 
comptabilitzen com a pla~a d'allotjament, DS núm. 109 (19 
d'abril), pago 4407-4408. 

RGE núm. 1937/94, relativa a la previsió d'inversions per 
al Pare Natural de l'Albufera d'es Grau, DS núm. 115 (lO de 
maig), pago 4622-4623 . 

RGE núm. 1938/94, relativa a declaració de Pare Natural 
a I'Albuferad'es Grau, DS núm. 115 (10 de maig), pago 4623. 

RGE núm. 1956/94, relativa a resolucions de la Direcció 
General de Medi Ambient respecte del funcionament de la 
pedrera d'Establiments, DS núm. 116 (11 de maig), pago 
4654-4655. 

RGE núm. 1957/94, relativa a dificultats per a la 
constitució del consorci amb les empreses explotadores per a 
la rehabilitació de pedreres, DS núm. 116 (11 de maig), pago 
4655-4656. 

RGE núm. 1958/94, relativa a quantitat pressupostaria 
prevista per a la rehabilitació de pedreres, DS núm. 116 (11 de 
maig), pago 4656-4657. 

RGE núm. 1959/94, relativa a limitacions que imposa a les 
explotacions actuals la documentació del Pla de Pedreres, DS 
núm. 116 (11 de maig), pago 4657-4658. 

RGE núm. 1960/94, relativa a actuacions davant el 
funcionament il'legal del 95% de pedreres, DS núm. 116 (11 
de maig), pago 4658-4659. 

RGE núm. 1961/94, relativa a nombre de noves 
explotacions de pedreres des del 1990, DS núm. 116 (11 de 
maig), pago 4659. 

RGE núm. 1962/94, relativa a participació en el 
finan~ament de la potabilitzadora del Pont d'Inca, DS núm. 
116 (11 de maig), pago 4660-4661. 

RGE núm. 1963/94, relativa a la valoració de I'aprovació 
per part d'EMA YA de la construcció de la potabilitzadora del 
Pont d' Inca, DS núm. 116 (11 de maig), pago 4661-4662. 

RGE nÚI]1. 2904/94, relativa a aparcaments i balnearis als 
Espais d'Espccial Interes de l'illa de Menorca, DS núm. 120 
(10 d'octubre), pago 4862-4863. 

RGE núm. 2905/94, relativa a propostes del Partit Popular 
als Plans Especials d'Ordenació de les ANEI a l'illa de 
Menorca per a garantir l' accessibilitat gratuita a les platges de 
l'illa, DS núm. 120 (lO d'octubre), pago 4864. 

RGE núm. 2906/94, relativa a si estableixen els Plans 
Especials d'Ordenació de les ANEI a l'illa de Menorca les 
mesures necessaries per a garantir I'accés gratuit a les platges 
de Menorca, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4865. 

f' 
I 
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RGE núm. 2907/94, relativa a mesures adoptades en els 
Plans Especials d'Ordenació de les ANEI a l'illa de Menorca 
per a garantir Paccés gratuYt a les platges, OS núm. 120 (lO 
d'octubre), pago 4866. 

RGE núm. 3330/94, relativa a l'adrer;:a del pis cedit a 
Menorca com a centre d'acollida d'urgencia per a mares 
fadrines i dones separades, OS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4946-4947. 

RGE núm. 3418/94, relativa a quan estara enllestit l' estudi 
economicofmancer referit a la terminació del Polígon 
Industrial de Ferreries, OS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5050-5051. 

RGE núm. 3510/94, relativa a valoració deIs danys a les 
carreteres de Pilla de Mallorca provocats per les darreres 
pluges de gran intensitat del mes d'octubre, OS núm. 127 (3 de 
novembre), pago 5135-5136. 

RGE núm. 3602/94, relativa a estadants del pis del carrer 
Juan de Cremona núm. 5 de Palma, DS núm. 127 (3 de 
novembre), pago 513 8. 

RGE núm. 3650/94, relativa a expropiacions de terrenys 
per a la construcció de carreteres que s 'han fet pel procediment 
ordinari, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 5138-5139. 

RGE núm. 4519/94, relativa a la intervenció del Govem en 
la delimitació domini públic litoral d' Arta, DS núm. 131 (16 de 
novembre), pago 5286. 

RGE núm. 4583/94, relativa a deute del Govern amb els 
constructors per liquidacions pendents de carreteres ja 
acabades, DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5318. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2271/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a elaboració del Pla hidrologic de les Illes Balears, DS 
núm. 100 (2 de man;), pago 4119-4120 i 4122. 

RGE núm. 2537/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a mesures per al compliment de la Llei 12/1988, de 17 de 
novembre, de camps de golf, DS núm. 100 (2 de marr;:), pago 
4125 i 4127. 

RGE núm. 3459/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reprovació de l'actuació del conseller d'Obres 
Públiques, DS núm. 101 (9 de marr;:), pago 4161-4162 i 4165-
4166. 

RGE núm. 4096/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director de ports esportius, DS núm. 102 (10 de 
marr;:), pago 4185 i 4187-4188. 

RGE núm. 182/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a decIaració de Menorca, reserva de la biosfera, DS 
núm. 104 (16 de marr;:), pago 4248-4249 i 4252-4253. 

RGE núm. 779/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a declaració de la carretera Deia-Sóller com a bé 
d'interes cultural, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5266-
5267 i 5270-5271. 

RGE núm. 915/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residencia oficial del director-gerent de l'lbavi, DS 
núm. 116 (11 de maig), pago 4680-4681 i 4683-4685. 

RGE núm. 1115/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a indemnitzacions per expropiacions de terrenys de 
I'.utopista Palma-Inca, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 
5291 i 5294-5296. 

•. RGE núm. 2875/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
rolRtiva a pagament de les expropiacions en la construcció de 

carreteres, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4977-4978 i 
4981. 

RGE núm. 2911/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a accés públic a les platges, DS núm. 123 (19 
d'octubre), pago 4992-4993 i 4996-4997. 

RGE núm. 4484/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a urgent necessitat de modificació del Decret 50/1992, 
de 30 de juliol, de rehabilitació d'habitatges afectats per 
l'aluminosi del ciment o per altres patologies estructurals, DS 
núm. 135 (30 de novembre), pago 5618-5619 i 5621-5622. 

RGE núm. 4580/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a retorn per part del Conseller de Comerr;: i Indústria 
de la despesa economica estalviada des del dia 1 de setembre 
del 1991 en residencia personal: lloguer, telHon, electricitat 
i gas, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5670-5671 i 5674-
5675. 

RGE núm. 4958/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contractacions en la gestió del futur parc de 
s'Albufera des Grau, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5678-5679 i 5681-5682. 

Pro postes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 1825/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
sobre l'actuació del Govern en l'exercici de les seves 
responsabilitats i de l'empresa concessionaria de la 
construcció i explotació de la variant de la carretera C-711, de 
Palma a Sóller, amb el túnel que travessa la Serra d'Altabia, 
en relació amb l'adjudicació de la concessió, DS núm. 115 
(10 de maig), pago 4643-4644 i 4648-4649. 

RGE núm. 2730/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
per determinar les possibles irregularitats en materia del canon 
de sanejament d'aigües, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 
4888-4889 i 4896-4897. 

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

Interpel'lacions 
RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política ferroviaria del Govern de la comunitat, DS 
núm. 122 (18 d'octubre), pago 4952-4953. 

Mocions 
RGE núm. 3516/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política ferroviaria del Govern de la comunitat, DS 
núm. 127 (3 de novembre), pago 5160-5163. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1378/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a extensió a les Illes Balears de les emissions en 
sistema dual catala-casteHa del canal de televisió Tele-5, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5261-5263. 
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CASTRO GANDASEGUI, CARME (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectcs de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5529-5530. 

Proposidons de lIei 
RGE núm. 969/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació del consell per a la igualtat d'oportunitats de 
la dona, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4438. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a accions del Govern de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5375-5376. 

Mocions 
RGE núm. 5057/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a accions del Govern de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5642-5643 i 5645. 

Preguntes 
RGE núm. 900/94, relativa a situació de les dones, DS 

núm. 102 (10 de marrr), pago 4175. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3444/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a re obertura del centre d'acollida infantil Pare Huix d'Eivissa, 
DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5609. 

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

Proposicions no de lIei 
RGEnúm. 1008/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a Pla d'extensió de l'educació en els centres docents, DS núm. 
110 (20 d'abril), pago 4462-4463 i 4465-4466. 

RGE núm. 1257/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a normalització lingüística al' esport, DS núm. 131 (16 
de novembre), pag. 5298-5301. 

RGE núm. 2203/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a recuperació del pati de Sa Lluna d' Alaior, DS núm. 
122 (18 d'octubre), pago 4969-4970. 

FERRÁ 1 CAPLLONCH, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de lIci 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5457-5458. 

Preguntes 
RGE núm. 1634/94, relativa a motius per no publicar el 

Reglament que desenvolupa la Llei 1192 de protecció deIs 
animals que viuen al' entorn huma, DS núm. 109 (19 d' abril), 
pag.4407 .. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3264/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a mesures de prevenció i extinció d'incendis forestals, DS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5035-5036 i 5039-5040. 

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

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2969/94, del Grup Parlamentari PP-UM, a la 

Proposició de Llei RGE núm. 3106/93, relativa a patrimoni 
historicoartístic de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4928-4931 i 4936. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1385/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4494. 

Mocions 
RGE núm. 1894/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 115 (10 de maig), pago 4638 . 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 42/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a adquisició de llibres a la Biblioteca Pública de 
Mallorca, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5085-5086. 

RGE núm. 984/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a dec\aració de bé d'interes cultural deis cates antics 
de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), pago 4729-
4732. 

GÓMEZ 1 ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projcctes de I1ei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pag. 5528-5529. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a accions del Govern de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5374-5375. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1271/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 

relativa a pla regional de toxicomanies, DS núm. 118 (18 de 
maig), pago 4733-4735. 

,. 
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RGE núm. 2203/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a recuperació del pati de Sa Lluna d'Alaior, DS núm. 
122 (18 d' octubre), pago 4967-4968 i 4970-4971. 

RGE núm. 3368/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ampliació de la xarxa d'atenció als drogodependents, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5250 i 5253. 

GOMILA 1 BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari 
PSMiEEM) 

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears 
DS núm. 119 (4,5 i 6 d'octubre), pago 4837-4838. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5441-5442, 5445, 5450, 5454-
5455, 5457, 5542-5543, 5545-5546 i 5558. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 2126/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació de l'artiele 45 de la Llei 2/1989, de 22 
de febrer, de la funció pública de la Comunitat autonoma de les 
IlIes Balears, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4374-4375 i 
4377. 

RGE núm. 3106/93, del Grup Parlamentari Mixt, de 
patrimoni historicoartístic, DS núm. 103 (15 de mary), pago 
4218-4219. 

RGE núm. 1538/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, 
reguladora de l' objecció de consciencia i la prestació social 
substitutoria, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4613-4614 i 
4616-4617. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2969/94, del Grup Parlamentari PP-UM, a la 

Proposició de llei RGE núm. 3106/93, relativa a patrimoni 
historicoartístic de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4933-4934. 

Propostes de resolució 
Debat de les propostes de resolució presentades a la 

Proposta de criteris generals per al' elaboració del Pla director 
sectorial d'ubicació d'indústries energetiques de Menorca, 
RGE núm. 4555/92, DS núm. 106 (23 de mary), pago 4322. 

InterpeHacions 
RGE núm. 4132/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experimentació i aplicació del model educatiu a les 
lIIes Balears, DS núm. 101 (9 de mary), pago 4143. 

RGE núm. 115/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
polltica del Govern en relació als centres d'acollida de menors, 
OS núm. 101 (9 de mary), pago 4148. 

RGE núm. 772/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció d'arees urbanes historiques, DS núm. 
108 (13 d'abril), pago 4391. 

RGE núm. 1385/94, de) Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les IIles Balears, DS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4494. 

RGE núm. 2961/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a I'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les IIles Balears, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4958-4959. 

RGE núm. 3331/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 129 (9 de novembre), pago 5214. 

RGE núm. 3408/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Decret 75/94, de 26 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonomica en els concursos de funcionaris 
d' Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Governació, DS núm. 128 (8 de novembre), 
pago 5179-5181 i 5186. 

Mocions 
RGE núm. 1102/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experimentació i aplicació del model educatiu propi 
de les IlIes Balears, DS núm. 105 (22 de mary), pago 4271-
4272. 

RGE núm. 1894/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 115 (10 de maig), pago 4637. 

RGE núm. 3547/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), 
pago 5167-5168 i 5171. 

RGE núm. 4589/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Decret 75/94, de 25 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonomica en els concursos de funcionaris 
d' Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Govemació, DS núm. 132 (22 de novembre), 
pago 5335-5337 i 5339-5340. 

RGE núm. 4614/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5351-5352 i 5355-5356. 

Preguntes 
RGE núm. 1092/94, relativa al cobrament de multes 

imposades per malmetre el patrimoni historie i artístic, DS 
núm. 105 (22 de mary), pago 4259-4260. 

RGE núm. 3614/94, relativa a l'aportació de 25 milions 
per a la construcció d'una piscina coberta a Ciutadella, DS 
núm. 126 (2 de novembre), pago 5092-5093. 

RGE núm. 3839/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'ensenyament 
universitari, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5246-5247. 

RGE núm. 3840/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de gestió de les 
prestacions i serveis socials del sistema de la seguretat social: 
INSERSO, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 5287. 

RGE núm. 4993/94, relativa a tancament d'alguns serveis 
a la Biblioteca Pública de Maó, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5584. 

RGE núm. 4994/94, relativa a cobrir places vacant de la 
Biblioteca Pública de Maó, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pago 5584-5585. 
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RGE núm. 4995/94, relativa a I'ajustada plantilla de la 
Rihlioteca Pública de Maó, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pag. 5585. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4131/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació de la biblioteca pública de Formentera, DS 
núm. 102 (1 O de mars;), pago 4190. 

RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueologics, DS 
núm. 120 (lO d'octubre), pago 4873-4874 i 4877-4878. 

RGE núm. 42/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a adquisició de llibres a la Biblioteca Pública de 
Mallorca, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5083 i 5086. 

RGE núm. 71/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a coneixement del catab'i per a I'accés a la funció 
pública, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5254-5255 i 
5258. 

RGE núm. 182/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de Menorca, reserva de la biosfera, DS 
núm. 104 (16 de mars:), pago 4250-4251 i 4254. 

RGE núm. 771/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a campanya contra I'alcoholisme juvenil, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4426. 

RGE núm. 904/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a nonnalització de la llengua catalana, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4431-4432 i 4434. 

RGE núm. 984/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de bé d' interes cultural deis cares antics de 
les IlIes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), pago 4729 i 473l. 

RGE núm. 1008/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a Pla d'extensió de l'educació en els centres docents, DS núm. 
110 (20 d'abril), pago 4464. 

RGE núm. 1257/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a nOlmalització lingüística al' esport, DS núm. 131 (16 
de novembre), pago 5296 i 5299-5300. 

RGE núm. 1264/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a la coordinació i cogestió entre el Mec i la Comunitat 
autonoma de les Illes Balears del departament de nonnalització 
lingüística en el sistema educatiu a les Illes Balears, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4504. 

RGE núm. 1265/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació de la gestió i control del cursos de recic1atge per a 
professors d ei en llengua catalana compartides entre el Mec i 
la Direcció general d'Educació del Govern balear, DS núm. 
112 (27 d'abril), pago 4537. 

RGE núm. 1266/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a edició de material didactic en llengua catalana, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4540. 

RGE núm. 1267/94 i 1268/94, del Grup Parlamentari PP
OM, relatives a regulació que penneti als professors d'educació 
primaria descomptar de l'horari lectiu setmanalles hores que 
dediquen al reciclatge en llengua catalana, i a conveni entre el 
Mec i la Comunitat autonoma de les Illes Balears per 
experimentar conjuntament el MEPIB, DS núm. 113 (3 de 
maig), pago 4572-4573 i 4576. 

RGE núm. 1378/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a extensió a les Illes Balears de les emissions en 
sistema dual catala-castella del canal de televisió Tele-5, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5259-5260 i 5262. 

RGE núm. 1539/94, del GlUp Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació deis reials decrets 551/1985 i 20/1988, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5662 i 5665-5666. 

RGE núm. 1738/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a senyalització d' itineraris de muntanya, DS núm. 118 
(18 de maig), pago 4738-4739. 

RGE núm. 2203/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a recuperació del pati de Sa Lluna d'Alaior, DS núm. 
122 (18 d'octubre), pago 4969. 

KUE nUm. 21} 11/94, del Grup Parlamentari Socialisla, 
relativa a accés públic a les platges, DS núm. 123 (19 
d'octubre), pago 4995 i 4997. 

RGE núm. 3267/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a destinació i ús del port de Sant Antoni (Eivissa), DS núm. 
128 (8 de novembre), pago 5195. 

RGE núm. 3369/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a promoció i protecció de la cultura popular balear, DS núm. 
131 (i6 de novembre), pago 5302. 

RGE núm. 3444/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
areobertura del centre d'acollida infantil Pare Huix d'Eivissa, 
DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5608. 

RGE núm. 3691/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la llengua catalana, idioma oficial de la Universíada 
1999, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5612. 

RGE núm. 4958/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contractacions en la gestió del futur parc de 
s'Albufera des Gran, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5681 i 5683. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 276/94, relatiu a condicions per a la 

reconstrucció en sol no urbanitzable d'edificis j instal'lacions 
afectats per obres públiques o declarades d'utilitat pública i 
executades pel sistema d' expropiació fors:osa, debat Dictamen 
comissió, DS núm. 106 (23 de mars:), pago 4324-4325. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3262/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a creació de la figura de paratge natural concertat com a nova 
categoria d'espai natural protegit, DS núm. 130 (15 de 
novembre), pago 5275-5278. 

RGE núm. 3657/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a credit extraordinari per al pagament deIs deutes 
endarrerits del Govern de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears per expropiacions, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pago 5625-5627 i 5629-5630. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 80/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica del túnel de Sóller, DS núm. 102 (10 
de mars:), pago 4182-4183. 

RGE núm. 265/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a transport per ferrocarril, DS núm. 104 (16 de mars:), 
pag.4240. 
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RGE núm. 1789/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a execució del programa d'inversions en carreteres, OS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4700-4701. 

RGE núm. 1849/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de l' executiu en relació a compliment de les mesures 
previstes a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de 
golf, OS núm. 128 (8 de novembre), pago 5191. 

RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a condicionament de la carretera Oeia-Sóller, OS núm. 
121 (11 d'octubre), pago 4917-4918. 

RGE núm. 3260/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, OS núm. 125 (26 d'octubre), 
pago 5065-5066. 

RGE núm. 3518/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de Carreteres de la comunitat autonoma 
de les Illes Balears, OS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5383-5385. 

Mocions 
RGE núm. 3460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política fmancera de la Junta d'aigües, OS núm. 99 
(l de mar¡y), pago 4091-4095 . 

RGE núm. 1105/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica del túnel de Sóller, OS núm. 106 (23 de 
mar¡y), pago 4316-4318 i 4320-4321. 

RGE núm. 3442/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a condicionament de la carretera Deia-Sóller, DS núm. 
124 (25 d'octubre), pago 5018-5022. 

RGE núm. 4612/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a compliment de les mesures previste s a la Llei de camps de 
golf, de la Conselleria de Governació, DS núm. 132 (22 de 
novembre), pago 5343-5347. 

RGE núm. 5096/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla General de Carreteres de la comunitat auto noma, 
OS núm. 136 (13 de desembre), pago 5649-5653. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2421/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a declaració de sa Oragonera, parc natural, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4641-4642. 

RGE núm. 2534/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a declaració de la Serra de Na Burgesa Parc Natural, 
DS núm. 116 (11 de maig), pago 4672-4673. 

RGE núm. 2537/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a mesures per al compliment de la Llei 12/1988, de 17 de 
novembre, de camps de golf, DS núm. 100 (2 de mar¡y), pago 
4125-4127. 

RGE núm. 3459/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reprovació de l'actuació del conseller d'Obres 
Públiques, DS núm. 101 (9 de mar¡y), pago 4163-4165 i 4167-
4168. 

RGE núm. 4096/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director de ports esportius, DS núm. 102 (10 de 
mar~), pago 4187-4189. 

RGE núm. 779/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a declaració de la carretera Oeia-Sóller com a bé 
d'interes cultural, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5267-
5269 i 5271. 

• 

RGE núm. 1115/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a indemnitzacions per expropiacions de terrenys de 
l' autopista Palma-Inca, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 
5292-5295. 

RGE núm. 2875/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a pagament de les expropiacions en la construcció de 
carreteres, OS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4979-4980 i 
4982-4983. 

RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, OS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5596-5598 i 5603-5604. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d' investiga ció 

RGE núm. 1825/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
sobre l'actuació del Govern en l'exercici de les seves 
responsabilitats i de l'empresa concessionaria de la 
construcció i explotació de la variant de la carretera C-711, de 
Palma a Sóller, amb el túnel que travessa la Serra d'Altabia, 
en relació amb l'adjudicació de la concessió, DS núm. 115 
(10 de maig), pago 4646-4648 i 4650-4651. 

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

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5489 i 5492-5494. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1012/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 

relativa a adaptació de la gestió autonomica deIs fms 
estructurals de l'Instrument fmancer d'orientació de la pesca 
(lFOP) dins deIs Plans de desenvolupament regional (PDR), 
OS núm. 110 (20 d'abril), pago 4466-4467 i 4469. 

RGE núm. 3264/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a mesures de prevenció i extinció d'incendis forestals, DS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5037-5038 i 5040. 

RGE núm. 3267/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a destinació i ús del port de Sant Antoni (Eivissa), DS núm. 
128 (8 de novembre), pago 5195-5197 i 5199. 

RGE núm. 4495/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a regulació del transit del port de Sant Antoni 
(Eivissa), OS núm. 135 (30 de novembre), pago 5588 i 5591. 

HUGUET 1 ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3263/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
relativa al' organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la 
creació de comissions d'investigació, OS núm. 129 (9 de 
novembre), pago 5231-5233 i 5235-5236 . 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 4127/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director sectorial de l' oferta turística (POOT), DS 
núm. 99 (1 de mary), pago 4085-4086 . 

RGE núm. 301194, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
desenvolupament de l 'Estatut d' Autonomia de les IIIes Balears, 
DS núm. 105 (22 de mary), pago 4288-4290. 

Mocions 
RGE núm. 916/94, relativa a Pla director sectorial de 

l'oferta turística, DS núm. 103 (15 de marv), pago 4209-4211 
i4213-4214. 

RGE núm. 1301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
desenvolupament de l'Estatutd' Autonomia de les IIIes Balears, 
DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4360-4362 i 4364-4365. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les IlIes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4596-4599 i 4602-4605. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueologics, DS 
núm. 120 (10 d'octubre), pago 4876-4877. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia de patrimoni historie, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, diposit de llibres i 
esports, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5689-5691 
5693. 

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

Pro postes de resolució 
Als criteris generals per a l'elaboració del Pla director 

sectorial d'ubicació d'indústries energetiques de Menorca, 
RGE núm. 4555/92, DS núm. 106 (23 de marv), pago 4322-
4323. 

Mocions 
RGE núm. 3445/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a políticahidraulica, DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 
5022-5024 i 5031. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2271/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a elaboració del Pla hidrologic de les Illes Balears, DS 
núm. 100 (2 de marv), pago 4120-4122. 

RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua, DS 
núm. 101 (9 de mary), pago 4154-4157. 

RGE núm. 182/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de Menorca, reserva de la biosfera, DS 
núm. 104 (16 de mary), pago 4251-4252 i 4254-4255. 

RGE núm. 2911/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a accés públic a les platges, DS núm. 123 (19 
d'octubre), pago 4995-4998. 

RGE núm. 3445/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política hidraulica, DS núm. 124 (25 d'octubre), 
pago 5026-5028. 

RGE núm. 4484/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a urgent necessitat de modificació del Decret 50/1992, 
de 30 de juliol, de rehabilitació d'habitatges afectats per 
l'aluminosi del ciment o per altres patologies estructurals, DS 
núm. 135 (30 de novembre), pago 5620-5622. 

Pro postes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 591/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la contractació d' obres i serveis, per part del Govem 
de la Comunitat autónoma de les Illes Balears, de les 
empreses públiques i deIs organismes autónoms de la 
Comunitat durant els anys 1990, 1991, 1992 i 1993, DS núm. 
105 (22 de mary), pago 4292-4294. 

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

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autonoma de les lIles Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4804-4808, 4818-

4819,4820-4821,4825-4827,4831-4836,4839-4840,4842, 
4846, 4848, 4852 i 4856. 

Esmenes a la totaJitat 
RGE núm. 3581/94, 3598/94 i 3612/94 deIs Grups 

Parlamentaris PSM i EEM, Socialista i Mixt, respectivament, 
al Projecte de llei RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS 
núm 126 (2 de novembre), pago 5107-5111, 5117-5119, 
5120-5121 i 5128-5129. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les llles Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5404-5405, 5408-5409, 
5413-5414,5416,5419-5420,5434-5435,5438-5439,5448-
5449,5452,5457,5459,5462,5517-5518,5520-5521,5523-
5524,5526-5527,5551,5565-5566 i 5568. 

RGE núm. 3266/94, relatiu a mesures pel que fa a diverses 
figures tributaries de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 134 (28 i29 denovembre), pago 5578-5579. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 918/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a modificació de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de 
declaració del primer de mary com a dia de les Illes Balears, 
DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4397-4400. 

RGE núm. 1538/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, 
reguladora de l'objecció de consciencia i la prestació social 
substitutória, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4615-4617. 
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RGE núm. 1760/94, relativa a estadística de la comunitat 
autonoma de les IlIes Balears, OS núm. 118 (18 de maig), pago 
4746-4749. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1231/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a mesures de regeneració i d'impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 110 (20 d'abril), pago 4459-4460. 

RGE núm. 3331/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
OS núm. 129 (9 de novembre), pago 5214-5215. 

Mocions 
RGE núm. 4614/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
OS núm. 132 (22 de novembre), pago 5352-5353 i 5356-5357. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 915/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a residencia oficial del director-gerent de l'Ibavi, DS 
núm. 116 (11 de maig), pago 4682-4683 i 4686. 

RGE núm. 4580/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a retom per part del Conseller de Comer~ i Indústria de 
la despesa económica estalviada des del dia 1 de setembre del 
1991 en residencia personal: lloguer, telefon, electricitat i gas, 
OS núm. 136 (13 de desembre), pago 5673-5674 i677-5678. 

RGE núm. 4958/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contraetaeions en la gestió del futur pare de 
s' Albufera des Grau, OS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5679-5680 i682. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d' investiga ció 

RGE núm. 591/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la contractació d'obres i serveis, per part del Govem 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, de les empreses 
públiques i deis organismes autónoms de la Comunitat durant 
els anys 1990, 1991, 1992 i 1993, OS núm. 105 (22 de mar~), 

pago 4297-4298 i300. 
RGE núm. 2966/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a les inversions fmanceres temporals de la eomunitat 
autonoma de les Illes Balears, OS núm. 120 (10 d'octubre), 
pago 4901-4902 i 4909-4910. 

MAGAÑA 1 ALAPONT, ENCARNACIÓ (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5547-5548. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la gestió del Govem en materia d'aetivitats 
classifieades, OS núm. 107 (12 d'abril), pago 4337-4338 i 
4343-4344. 

Preguntes 
RGE núm. 1585/94, relativa al cobriment de la pla~a de 

restaurador en el Museu Puig ses Molins d'Eivissa, DS núm. 
107 (12 d'abril), pago 4335-4336. 

RGE núm. 1704/94, relativa a creació d'una xarxa de 
tecnics de patrimoni, DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4474-
4475. 

RGE núm. 3604/94, relativa a col'laboració de l'oficina 
d'ajut a les víctimes del delicte amb la tasca de la igualtat de 
la dona, OS núm. 126 (2 de novembre), pago 5090-5091. 

RGE núm. 3608/94, relativa a accions per fomentar 
l' associacionisme femení, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 
5095-5096. 

RGE núm. 3845/94, relativa a pobles on s' han creat 
unitats d'actuació i centres específics d'atenció a la dona, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5311. 

RGE núm. 4488/94, relativa a transferencia de les 
competencies referents a la dona als Consells Insulars, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5312. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1739/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a estudi del sector textil a Eivissa, DS núm. 117 (17 
de maig), pago 4711-4712 i 4714. 

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

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3447/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a iniciar les obres a sa Canal a Eivissa i a es Pujols a 
F ormentera per al' evacuació urgent a centres hospitalaris deIs 
malalts i ferits de l'illa de Formentera, OS núm. 101 (9 de 
mar~), pago 4159-4161. 

RGE núm. 1739/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estudi del sector textil a Eivissa, DS núm. 117 (17 
de maig), pago 4714-4715 . 

RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la 
cooperació amb parsos en vies de desenvolupament, OS núm. 
129 (9 de novembre), pago 5224-5225. 

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

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1739/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a estudi del sector textil a Eivissa, DS núm. 117 (17 
de maig), pago 4713-4714. 

MARÍ 1 SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista) 

Preguntes 
RGE núm. 3445/93, relativa a previsions de 

compensacions a atorgar fetes per la Junta d' Aigües, DS núm. 
101 (9 de mar~), pago 4131. 
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RGE núm. 723/94, relativa a la retirada del vaixell Salaria 
del port de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 100 (2 de 
mar~), pago 4106. 

RGE núm. 1848/94, relativa a transport marítim de 
mercaderies en el port de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 
114 (4 de maig), pago 4586. 

RGE núm. 3424/94, relativa a motiu per la no indicació as 
las ronda de Ses PaYsses de la possibilitat d'arribar a la part sud 
de la badia de Portmany, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5047. 

RGE núm. 3847/94, relativa a situació legal deIs 
aprutaments turístics "Orquídia" de Santa Eularia del Riu, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5245. 

RGE núm. 3848/94, relativa a situació administrativa deis 
expedients d'ocupació deis terrenys expropiats per la 
construcció de la ronda de Ses Paisses a Sant Antoni de 
Portmany, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5246. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3267/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a destinació i ús del port de Sant Antoni (Eivissa), DS núm. 
128 (8 de novembre), pago 5194-5195 i 5198. 

RGE núm. 4495/94, del Grup Parlarnentari PP-UM, relativa 
a regulació del transit del port de Sant Antoni (Eivissa), DS 
núm. 135 (30 de novembre), pago 5588-5589 i 5590-5591 . 

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Partit Popular
Unió Mallorquina) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 3106/93, del Grup Parlamentari Mixt, de 

patrimoni historicoartístic, DS núm. 103 (15 de mar~), pago 
4220-4221. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 772/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la protecció d'arees urbanes historiques, DS núm. 
108 (13 d'abril), pago 4391-4392. 

RGE núm. 2961/94, del Grup Parlarnentari Socialista, 
relativa a l'ensenyarnent de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4959. 

Mocions 
RGE núm. 1702/94, del Grup Parlarnentari Socialista, 

relativa a protecció d'arees urbanes historiques, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4533-4536. 

RGE núm. 3547/94, del Grup Parlarnentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la !lengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 
5168-5169 i 5171. 

RGE núm. 4589/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Decret 75/94, de 25 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonomica en els concursos de funcionaris 
d' Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conse!leria de Govemació, DS núm. 132 (22 de novembre), 
pago 5338-5339 i 5340-5341. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 4131/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació de la biblioteca pública de Forrnentera, DS 
núm. 102 (10 de mar~), pago 4190-4191 i 4193-4194. 

RGE núm. 71/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a coneixement del catala per a l'accés a la funció 
pública, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5257-5259. 

RGE núm. 904/94, del Grup Parlarnentari Socialista, 
relativa a normalització de la !lengua catalana, DS núm. 109 
(11} d'abnl), pago 4432-4435. 

RGE núm. 1264/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a la coordinació i cogestió entre el Mec i la Comunitat 
autonoma de les Illes Balears del departament de 
normalització lingüística en el sistema educatiu a les Illes 
Balears, DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4503-4506. 

RGE núm. 1265/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a regulació de la gestió i control del cursos de 
recic1atge per a professors d ei en llengua catalana 
compartides entre el Mec i la Direcció general d'Educació del 
Govem balear, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4536 i 4538. 

RGE núm. 1266/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a edició de material didactic en llengua catalana, DS 
núm. 112 (27 d'abril), pago 4539 i 4541. 

RGE núm. 1267/94 i 1268/94, del Grup Parlamentari PP
UM, relatives a regulació que permeti als professors 
d'educació primaria descomptar de l'horari lectiu setrnanalles 
hores que dediquen al reciclatge en llengua catalana, i a 
conveni entre el Mec i la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears per experimentar conjuntament el MEPIB, DS núm. 
113 (3 de maig), pago 4570-4571, 4574-4575 i 4577. 

RGE núm. 3369/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a promoció i protecció de la cultura popular balear, DS núm. 
131 (16 de novembre), pago 5303-5306. 

RGE núm. 3691/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la llengua catalana, idioma oficial de la Universíada 
1999, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5613-5614. 

RGE núm. 4495/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a regulació del transit del port de Sant Antoni 
(Eivissa), DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5585-5586 i 
5589. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als conselIs insulars en materia de patrimoni historic, 
promoció sociocultural, animació sociocultural, diposit de 
llibres i esports, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4880-4881. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 3091/94, relatiu a representació i defensa en 

judici de l'Administració de la comunitat autonoma de les 
Illes Balears, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5632-
5634. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3528/94, del Grup Parlarnentari Mixt, relativa 

a regulació de I'impost sobre obres i instaHacions que 

, . 
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incideixen en el medi urba, DS núm. 133 (23 de novembre), 
pago 5391-5393 i 5395-5396 

Interpel'lacions 
RGE núm. 720/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
Sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4416. 

RGE núm. 3408/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Decret 75/94, de 26 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonómica en els concursos de funcionaris 
d' Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Governació, DS núm. 128 (8 de novembre), 
pag. 5185. 

Mocions 
RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 113 
(3 de maig), pago 4566-4569. 

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

Proposicions no de llei 
RGE núm. 771/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a campanya contra l' alcoholisme juvenil, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4427-4429. 

RGE núm. 1539/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació deis reials decrets 551/1985 i 20/1988, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5664-5666. 

RGE núm. 1738/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a senyalització d'itineraris de muntanya, OS núm. 118 
(18 de maig), pago 4739-4741. 

MASCARÓ 1 PONS, JOAN MANEL (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5533-5534 i 5537. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 39/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a promoció de la producció d'energia electrica 
d'origen fotovoltaic i la cogeneració d'energia, OS núm. 122 
(18 d'octubre), pago 4963-4964. 

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

Projectes de llei 
RGE núm. 1681/94, relatiu a infraccions i sancions en 

mat~ria de calendaris i d'horaris comercials, OS núm. 118 (18 
de maig), pago 4743. 

InterpeHacions 
RGE núm. 2300/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política en relació amb el sector lleter, DS núm. 120 (lO 
d'octubre), pago 4871. 

RGE núm. 2451/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris del Govern en materia d'inspecció i sancions 
de l'engreix i comercialització de carn a les Illes Balears, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5324. 

MoCÍons 
RGE núm. 3425/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política en relació al sector lleter, DS núm. 125 (26 
d'octubre), pago 5079-5080 i 5082-5083. 

Preguntes 
RGE núm. 1151/94, relativa al control de desinfecció 

d' aigües d' abastament públic durant l' any 1993, DS núm. 107 
(12 d'abril), pago 4330-4331. 

RGE núm. 1152/94, relativa al control de platges 
autoritzades durant l'any 1993, DS núm. 107 (12 d'abril), 
pag.4332. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 111/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

manteniment del dipósit de sementals de Manacor, DS núm. 
116 (11 de maig), pago 4677-4680. 

MOLL 1 MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts general s de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
l34 (28 i 29 de novembre), pago 5455-5456. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 2126/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació de I'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 
de febrer, de la funció pública de la Comunitat autonoma de 
les Illes Balears, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4375-4377. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 288/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general d'acció social, DS núm. 105 (22 de 
marr;:), pago 4274-4276 i 4280-4281. 

RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern e materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4421-4422. 

Mocions 
RGE núm. 1360/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general d'acció social, DS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4367-4368 i 4372-4373. 

RGE núm. 1775/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4556 i 
4558. 
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Preguntes 
RGE núm. 1804/94, relativa a la desaparició del programa 

Grup d 'Educadors de Carrer (Grec), DS núm. 113 (3 de maig), 
pag.4546-4547. 

RGE núm. 3605/94, relativa a la barrera del pas a nivell del 
carrer Foradí, de Palma, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 
5091. 

RGE núm. 4917/94, relativa a motius pels quals s 'ha 
esbucat el pont que fonnava part de lfl Cflrr~t~r;:¡ vp.ll;:¡ np. 
Llucmajor, DS núm. l32 (22 de novembre), pago 5312-5313. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 42/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a adquisició de llibres a la Biblioteca Pública de 
Mallorca, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5084. 

RGE núm. 71194, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a coneixement del catala per a l'accés a la funció 
pública, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5256-5257 i 
5259. 

RGE núm. 1378/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a extensió a les Illes Balears de les emissions en 
sistema dual catala-castella del canal de televisió Tele-5, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5260-5263. 

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

Proposicions no de Ilei 
RGEnúm. 4587/94, delGrupParlamentariPP-UM, relativa 

a autorització de lliurament d'excedents de la producció de 
l'albercoc mallorquí a les indústries agroalimentaris, DS núm. 
135 (30 de novembre), pago 5591-5593. 

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

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears 
DS núm. 119 (4,5 i 6 d'octubre), pago 4773-4776 i 4779. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3581/94, 3598/94 i 3612/94 deIs Grups 

Parlamentaris PSM i EEM, Socialista i Mixt, respectivament, 
RGE núm. 3265/94, al Projecte de llei de pressuposts generals 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995 DS 
núm 126 (2 de novembre), pago 5102-5106 i 5109-5110. 

Mocions 
RGE núm. 1102/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experimentació i aplicació del model educatiu propi 
de les Illes Balears, DS núm. 105 (22 de mar~), pago 4272-
4273. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5604-5605. 

OBRADOR 1 MORA TINOS, FRANCESC (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5435-5437 i 5540. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 979/94, del Gmp Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a renda mínima d' inserció social, DS núm. 117 (17 de 
maig), pago 4717-4718 i 4722. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem en materia de diaIeg social i 
concertació social, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4345-4346 
i 4349-4350. 

Mocions 
RGE núm. 1701/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de dialeg social i concertació social, DS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4496-4498 i 4500-4502. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de 1 comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 460 l. 

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

Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4821-4823 i 4826-
4827. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat auto noma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5461-5466, 5470-5472, 
5476,5482-5484,5487-5488,5490-5491,5493-5494,5530-
5533, 5536-5537 i 5539. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1681/94, relatiu a infraccions i sancions en 

materia de calendaris id 'horaris comercia1s, DS núm. 118 (18 
de maig), pago 4742. 

RGE núm. 3091/94, relatiu a representació i defensa en 
judici de l'Administració de la comunitat autónoma de les 
Illes Balears, DS núm. 135 (30 denovembre), pago 5630-5631 
i 5633-5634. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 969/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació del consell per a la igualtat d'oportunitats de 
la dona, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4437-4438 i 4440. 

, 
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RGE núm. 1760/94, relativa a estadística de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), pago 
4746. 

RGE núm. 3263/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
relativa a l' organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la creació 
de comissions d'investigació, DS núm. 129 (9 de novembre), 
pago 5227-5229 i 5233-5234. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la gestió del Govem en materia d'activitats 
classificades, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4341-4342. 

RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de dialeg social i 
concertació social, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4348-4349. 

RGE núm. 1777/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de transferencies 
corrents, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4703-4705 i 4708-
4709. 

RGE núm. 2300/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en relació amb el sector lleter, DS núm. 120 (10 
d'octubre), pago 4869-4870. 

Mocions 
RGE núm. 1701/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de dialeg social i concertació social, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4499. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de 1 comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4604. 

RGE núm. 3425/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en relació al sector lleter, DS núm. 125 (26 
d'octubre), pago 5070-5072, 5075-5076 i 5081-5082. 

Preguntes 
RGE núm. 1803/94, relativa a informació pública del Pla 

Director d'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes Balears. 
Pla Insular de Menorca, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4550. 

RGE núm. 1832/94, relativa a comunicació sobre política 
frral, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4584. 

RGE núm. 1833/94, relativa a negociacions per tal que 
arribin una part deis 18.000 milions per formació contínua, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4587-4588. 

RGE núm. 1834/94, relativa a la creació i desenvolupament 
de laboratoris de controls de qualitat, DS núm. 115 (10 de 
maig), pago 4624-4625. 

RGE núm. 1870/94, relativa a perdues en l'explotació de la 
cafeteria del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 116 (11 de 
maig), pago 4657. 

RGE núm. 1871/94, relativa a despeses de "promoció i 
publicitat" del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 116 (11 
de maig), pago 4660. 

RGE núm. 1872/94, relativa a despeses per "actes socials" 
del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 117 (17 de maig), 
pAg.4692. 

• 

RGE núm. 1873/94, relativa a despeses per "grups i 
exposicions populars" del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4693-4694. 

RGE núm. 1874/94, relativa a despeses per "dies d 'honor" 
del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 117 (17 de maig), 
pag.4694. 

RGE núm. 1875/94, relativa a despeses global s de 
promoció i actes socials del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4695. 

RGE núm. 1876/94, relativa a la despesa consignada com 
a "sección española" del PavelIó Balear de l'Expo-92, DS 
núm. 118 (18 de maig), pago 4726. 

RGE núm. 3406/94, relativa a memories deIs consells 
insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1993, 
DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 4947. 

RGE núm. 3407/94, relativa a projecte de llei del sistema 
defmitiu de fmanc;ament de les competencies atribuid es als 
Consells Insulars, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4975. 

RGE núm. 3613/94, relativa a desviament de la carretera 
Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries, DS núm. 126 (2 de 
novembre), pago 5096-5097. 

RGE núm. 3692/94, relativa a cost del nou edifici de la 
COPOT, DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5178-5179. 

RGE núm. 3693/94, relativa a les funcions de l'IBAVI, 
DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5179. 

RGE núm. 3836/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de salvament 
marítim, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 5289-5290. 

RGE núm. 3838/94, relativa a fumigació de boscos, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5319-5320. 

RGE núm. 4458/94, relativa al cost de la senyalització vial 
en pont, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 5364. 

RGE núm. 4459/94, relativa a la substitució deIs cartells 
de senyalització vial en pont, DS núm. 133 (23 de novembre), 
pago 5365-5366. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3447/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a iniciar les obres a sa Canal a Eivissa i a es Pujols a 
Fonnentera per a l' evacuació urgent a centres hospitalaris deIs 
malalts i ferits de l'illa de Formentera, DS núm. 101 (9 de 
marc;), pago 4159. 

RGE núm. 915/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residencia oficial del director-gerent de l'lbavi, DS 
núm. 116 (11 de maig), pago 4681-4682 i 4685-4686. 

RGE núm. 1012/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a adaptació de la gestió autonomica deis fms 
estructurals de l'Instrument fmancer d'orientació de la pesca 
(IFOP) dins deIs Plans de desenvolupament regional (PDR), 
DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4467-4468. 

RGE núm. 1739/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estudi del sector textil a Eivissa, DS núm. 117 (17 
de maig), pago 4713. 

RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la 
cooperació amb paisos en vi es de desenvolupament, DS núm. 
129 (9 de novembre), pago 5217-5219 i 5221-5224. 

RGE núm. 2890/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a destinació del Govem de la Comunitat de 50 milions 
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de pessetes a Rwanda per pal-liar la greu situació que pateix, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4990-4991. 

RGE núm. 3264/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a mesures de preven ció i extinció d'incendis forestals, DS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5034-5035 i 5039. 

RGEnúm. 4587/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a autorització de lliurament d'excedents de la producció de 
l'albercoc mallorquí a les indústries agroalimentaris, DS núm. 
135 (30 de novembre), pago 5592-5593. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia de patrimoni historie, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, dipósit de llibres i 
esports, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4882-4884; DS 
núm. 136 (13 de desembre), pago 5685-5687, 5691-5692, 
5694-5695 i 5699. 

Pro postes de crea ció de comissions no permanents 
d' investigació 

RGE núm. 591/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la contractació d'obres i serveis, per part del Govem 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, de les empreses 
públiques i deis organismes autonoms de la Comunitat durant 
els anys 1990, 1991, 1992 i 1993, DS núm. 105 (22 de mary), 
pago 4295-4297 i 4299-4300. 

PALAU 1 TORRES, PERE (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5425 i 5426-5427. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 287/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a oferta turística no legalitzada, DS núm. 104 (16 de 
man;:), pago 4245-4246. 

RGE núm. 302/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a vigilancia de la qualitat de 1 'oferta turística, DS núm. 
100 (2 de mary), pago 4114-4115. 

RGE núm. 13 84/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4488. 

Mocions 
RGE núm. 911/94, relativa a vigilancia de la qualitat de 

l'oferta turística, DS núm. 103 (15 de mary), pago 4202-4203 
i4205 . 

RGE núm. 1261/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'oferta turística no legalitzada, DS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4354-4356. 

RGE núm. 1893/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4630-4631 i 4633. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3367/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a Pla d'ajudes per a la modemització de l'oferta turística 
complementaria existents a les Illes Balears, DS núm. 128 (8 
de novembre), pago 5202-5203 i 5205. 

PALLICER 1 PUJOL, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5420-5423 i 5426. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 287/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a oferta turística no legalitzada, DS núm. 104 (16 de 
mary), pago 4241-4243 i 4246-4247. 

RGE núm. 302/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a vigilancia de la qualitat de l' oferta turística, DS 
núm. 100 (2 de mary), pago 4113-4114. 

RGE núm. 1384/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4484-4485 i 4488-4489. 

Mocions 
RGE núm. 911/94, relativa a vigilancia de la qualitat de 

l'oferta turística, DS núm. 103 (15 de mary), pago 4201-4202 
RGE núm. 1261/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a l'oferta turística no legalitzada, DS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4351-4352 i 4355-4356. 

RGE núm. 1893/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, DS núm. 
115 (lO de maig), pago 4626-4628 i 4631-4632. 

Compliment de mocions 
RGE núm. 662/94 del Grup Parlamentari Socialista de la 

Moció RGE núm. 3203/92, relativa a overbooking, DS núm. 
103 (15 de mary), pago 4223-4225. 

Preguntes 
RGE núm. 3298/93, relativa a inspeccions i sancions 

imposades en aplicació de l'Ordre de 22-12-92, de turisme 
familiar, DS núm. 99 (1 de mary), pago 4074-4075. 

RGE núm. 724/94, relativa a inspeccions realitzades en els 
serveis de la indústria turística, DS núm. 100 (2 de mary), pago 
4106-4107. 

RGE núm. 725/94, relativa al nombre de plaques 
atorgades d"'Hotel Modemitzat", DS núm. 100 (2 de mary), 
pag.4109-411O. 

RGE núm. 726/94, relativa a la creació d'un símbol 
distintiu pels hotels que no entren a la Llei de Modemització, 
DS núm. 103 (15 de mary), pago 4199. 

RGE núm. 1586/94, relativa a la inexistencia del majorista 
de viatges ALITOURS als encontres amb la Conselleria de 
Turisme a l'ITB de Berlín, DS núm. 108 (13 d'abril), pago 
4384. 
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RGE núm. 5048/94, relativa a la situació en que es troba el 
Pla de Modemització de l'Oferta Complementaria, DS núm. 
135 (30 de novembre), pago 5582-5583. 

RGE núm. 5049/94, relativa a actes per overbooking que 
s'han aixecat, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5583-
5584. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2534/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a declaració de la Serra de Na Burgesa Parc Natural, 
DS núm. 116 (11 de maig), pago 4671-4672. 

RGE núm. 3367/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a Pla d'ajudes per a la modemització de l'oferta turística 
complementaria existents a les Illes Balears, DS núm. 128 (8 
de novembre), pago 5201-5202 i 5204. 

PASCUAL 1 AMORÓS, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Partít Popular-Unió Mallorquina) 

Debat general sobre l'acció política í de govern de la 
comunitat autonoma de les IlIes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4770, 4814-4816, 

4819-4820,4829-4830,4834 i 4845. 

Projectes de Ileí 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5402,5405-5406, 5411-5412, 
5417,5434,5460-5461,5489-5490,5495,5500,5517-5518, 
5521-5522,5524,5551,5561-5562 i 5566. 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 276/94 relatiu a condicions per a la 

reconstrucció en sol no urbanitzable d'edificis i instal-lacions 
afectats per obres públiques o declarades d'utilitat pública i 
executades pel sistema d'expropiació forcyosa, DS núm. 106 
(23 de marcy), pago 4323-4324. 

RGE núm. 1681/94, relatiu a infraccions i sancions en 
materia de calendaris i d'horaris comercials, DS núm. 118 (18 
de maig), pago 4742. 

RGE núm. 3091/94, relatiu a representació i defensa en 
judici de l' Administració de la comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5632. 

RGE núm. 3266/94, relatiu a mesures pel que fa a diverses 
figures tributaries de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears, DS núm. 134 (28 i 29 de novembre), pago 5577. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 2126/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació de l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 
de febrer, de la funció pública de la Comunitat autonoma de les 
Illes Balears, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4375. 

RGE núm. 979/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a renda mínima d'inserció social, DS núm. 117 (17 de 
maig), pago 4716-4717 i 4721-4722. 

RGE núm. 1273/94, d'iniciativa legislativa popular, relativa 
a la prohibició de la incineració de residus solids, DS núm. 127 
(3 de novembre), pago 5147-5148 i 5155. 

RGE núm. 1760/94, relativa a estadística de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), 
pag.4745. 

RGE núm. 3262/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a creació de la figura de paratge natural concertat com a nova 
categoria d'espai natural protegit, DS núm. 130 (15 de 
novembre), pago 5272-5273 i 5276-5277. 

RGE núm. 3263/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
relativa al' organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la 
creació de comissions d'investigació, DS núm. 129 (9 de 
novembre), pago 5225-5227 i 5233. 

RGE núm. 3528/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a regulació de l' impost sobre obres i instal-lacions que 
incideixen en el medi urba, DS núm. 133 (23 de novembre), 
pago 5387-5389,5393-5394 i 5396-5398. 

RGE núm. 3657/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a credit extraordinari per al pagament deIs deutes 
endarrerits del Govem de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears per expropiacions, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pago 5624 i 5628. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 80/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica del túnel de Sóller, DS núm. 102 (10 
de marcy), pago 4181-4182. 

RGE núm. 265/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a transport per ferrocarril, DS núm. 104 (16 de marcy), 
pag.4238-4239. 

RGE núm. 301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
desenvolupament de l'Estatut d' Autonomia de les Illes' 
Balears, DS núm. 105 (22 de marcy), pago 4287-4288. 

RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la gestió del Govem en materia d'activitats 
classificades, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4340-4341. 

RGE núm. 720/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
Sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4414-4415. 

RGE núm. 1231/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i d'impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 110 (20 d'abril), pago 4457-4458. 

RGE núm. 1789/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a execució del programa d'inversions en carreteres, 
DS núm. 117 (17 de maig), pago 4699. 

RGE núm. 2300/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en relació amb el sector lleter, DS núm. 120 (10 
d'octubre), pago 4866-4868 í 4871-4872. 

RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política hidraulica, DS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4920-
4921 i 4926-4927. 

RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política ferroviaria del Govem de la Comunítat, DS 
núm. 122 (18 d'octubre), pago 4951. 

RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a condicionament de la carretera Deia-Sóller, DS 
núm. 121 (11 d'octubre), pago 4916. 
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RGE núm. 3260/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 125 (26 d'octubre), 
pago 5063-5064. 

RGE núm. 3408/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Decret 75/94, de 26 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonómica en els concursos de funcionaris 
d'Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Govemació, DS núm. 128 (8 de novembre), 
pag.5183. 

Mocions 
RGE núm. 1105/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica del tlmel de Sóller, DS núm. 106 (23 de 
mary), pago 4315 i 4319-4320. 

RGE núm. 1301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
desenvolupament de 1 , Estatut d' Autonomia de les Illes Balears, 
DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4358-4359 i 4365. 

RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 113 
(3 de maig), pago 4560 i 4564. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autónoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4594-4595,4601-4602 i 4605. 

RGE núm. 1893/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, DS núm. 
115 (lO de maig), pago 4633. 

RGE núm. 3425/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en relació al sector lleter, DS núm. 125 (26 
d'octubre), pago 5068-5070, 5074-5075 i 5080-5082. 

RGE núm. 3442/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicionament de 
la carretera Deia-Sóller, DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 
5017-5018,5022. 

RGE núm. 3445/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política hidraulica, DS núm. 124 (25 d' octubre), pago 
5022-5024 i 5028-5031. 

RGE núm. 3516/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política ferroviaria del Govem de la Comunitat, DS 
núm. 127 (3 de novembre), pago 5158-5159 i 5163. 

RGE núm. 4614/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5350 i 5355. 

RGE núm. 5096/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla General de Carreteres de la comunitat autónoma, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5648. 

Preguntes 
RGE núm. 3411194, relativa a cost del trasllat de l'aigua de 

l'Ebre a Mallorca, DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 5005. 
RGE núm. 3412/94, relativa a fmanyació pel Govem del 

cost de l'aigua de l'Ebre, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5051. 

RGE núm. 3413/94, relativa al cost de l'aigua potabilitzada 
a Son Tugores, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 5097-
5098. 

RGE núm. 3414/94, relativa a la fmanyació pel Govem de 
l'aigua potabilitzada a Son Tugores, DS núm. 127 (3 de 
novembre), pago 5136-5137. 

RGE núm. 4618/94, relativa a estudis sobre la residencia 
loan Riera i Cavaller, DS núm. 132 (22 de novembre), pago 
5315-5316. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua, DS 
núm. 101 (9 de man;:), pago 4152-4153 i 4156-4157. 

RGE núm. 2421/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a decIaració de sa Dragonera, pare natural, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4641. 

RGE núm. 2534/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a decIaració de la Serra de Na Burgesa Parc Natural, 
DS núm. 116 (11 de maig), pago 467l. 

RGE núm. 4096/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director de ports esportius, DS núm. 102 (10 de 
man,:), pago 4186. 

RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueológics, DS 
núm. 120 (lO d'octubre), pago 4878. 

RGE núm. 111194, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
manteniment del dipósit de sementals de Manacor, DS núm. 
116 (11 de maig), pago 4673-4675 i 4679. 

RGE núm. 779/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a decIaració de la carretera Deia-Sóller com a bé 
d'interes cultural, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5265-
5266 i 5270-5271. 

RGE núm. 915/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a residencia oficial del director-gerent de l'Ibavi, DS 
núm. 116 (11 de maig), pago 4681 i 4685. 

RGE núm. 1115/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a indemnitzacions per expropiacions de terrenys de 
l'autopista Palma-Inca, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 
5291 i 5294. 

RGE núm. 1264/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a la coordinació i cogestió entre el Mec i la Comunitat 
autónoma de les Illes Balears del departament de 
norrnalització lingüística en el sistema educatiu a les Illes 
Balears, DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4504. 

RGE núm. 2875/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a pagament de les expropiacions en la construcció de 
carreteres, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4978. 

RGE núm. 2889/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures complementaries en materia d'aigua 
potable, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4984-4985 i 4988. 

RGE núm. 3264/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a mesures de prevenció i extinció d'incendis forestals, DS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5032-5034 i 5038-5039. 

RGE núm. 3367/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a Pla d'ajudes per a la modemització de l'oferta turística 
complementaria existents a les Illes Balears, DS núm. 128 (8 
de novembre), pago 5200-5201 i 5203-5204. 

RGE núm. 3368/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ampliació de la xarxa d'atenció als drogodependents, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5247-5249 i 5252-5253 . 

t 
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RGE núm. 3369/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a promoció i protecció de la cultura popular balear, DS núm. 
131 (16 de novembre), pago 5301-5302 i 5305. 

RGE núm. 3691/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la llengua catalana, idioma oficial de la Universíada 
1999, OS núm. 135 (30 de novembre), pago 5612. 

RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, OS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5599-5600 i 5605-5606. 

RGE núm. 4580/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a retom per part del Conseller de Comer~ i Indústria de 
la despesa economica estalviada des del dia 1 de setembre del 
1991 en residencia personal: lloguer, teléfon, electricitat i gas, 
OS núm. 136 (13 de desembre), pago 5671-5672 i 5676. 

RGE núm. 4587/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a autorització de lliurament d'excedents de la producció de 
l'albercoc malIorquí a les indústries agroalimentaris, DS núm. 
135 (30 de novembre), pago 5592. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia de patrimoni historie, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, dipósit de llibres i 
esports, OS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4879-4880; DS 
núm. 136 (13 de desembre), pago 5697. 

Pro postes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 1825/94, del Grup Parlamentari Socialista, sobre 
l' actuació del Govem en l' exercici de les seves responsabilitats 
i de l'empresa concessionaria de la construcció i explotació de 
la variant de la carretera C-711, de Palma a Sóller, amb el túnel 
que travessa la Serra d' Altabia, en relació amb l' adjudicació de 
la concessió, OS núm. 115 (10 de maig) , pago 4644-4645 i 
4649. 

RGE núm. 2966/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a les inversions fmanceres temporal s de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (10 d'octubre), 
pago 4899 i 4909. 

PERALTA I APARICIO, JAUME (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les IIIes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4771-4773, 4779, 

4823-4824 i 4845. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i29 de novembre), pago 5411-5412, 5426, 5447-5448, 
5547 i 5551. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3106/93, del Grup Parlamentari Mixt, de 

patrimoni historicoartístic, DS núm. 103 (15 de mar~), pago 
4214-4215, 4217-4218 i 4221-4222. 

RGE núm. 1273/94, d'iniciativa legislativa popular, 
relativa a la prohibieió de la incineració de residus solids, DS 
núm. 127 (3 de novembre), pago 5146-5147 i 5154-5155. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2969/94, del Grup Parlamentari PP-UM, a la 

Proposició de L1ei RGE núm. 3106/93, relativa a patrimoni 
historicoartístic de la comunitat autonoma de les Illes Balears, 
OS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4931-4933 . 

Pro postes de resolució 
Als criteris generals per a l'elaboració del Pla director 

sectorial d'ubicació d'indústries energetiques de Menorca, 
RGE núm. 4555/92, OS núm. 106 (23 de mar~), pago 4322. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 4132/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experimentació i aplicació del model educatiu a les 
Illes Balears, DS núm. 101 (9 de mar~), pago 4142. 

RGE núm. 4127/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director sectorial de l'oferta turística (POOT), 
OS núm. 99 (1 de mary), pago 4084 . 

RGE núm. 287/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a oferta turística no legalitzada, DS núm. 104 (16 de 
mar~), pago 4244-4245. 

RGE núm. 302/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a vigilancia de la qualitat de l'oferta turística, DS 
núm. 100 (2 de mar~), pago 4113. 

RGE núm. 772/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció d'arees urbanes historiques, DS núm. 
108 (13 d'abril), pago 4390-4391. 

RGE núm. 1231/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració id' impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 110 (20 d'abril), pago 4457-4458. 

RGE núm. 13 84/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, OS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4486-4487. 

RGE núm. 2451/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris del Govem en materia d'inspecció i sancions 
de l'engreix i comercialització de carn a les Illes Balears, OS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5323. 

RGE núm. 3518/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de Carreteres de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, OS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5382. 

Mocions 
RGE núm. 911/94, relativa a vigilancia de la qualitat de 

l'oferta turística, OS núm. 103 (15 de mary), pago 4201 i 
4204-4205. 

RGE núm. 916/94, relativa a Pla director sectorial de 
l'oferta turística, OS núm. 103 (15 de mary), pago 4207-4208. 

RGE núm. 1102/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a experirnentació i aplicació del model educatiu propi 
de les Illes Balears, DS núm. 105 (22 de mary), pago 4271. 

RGE núm. 1261/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'oferta turística no legalitzada, DS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4352-4353 i 4356. 
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RGE núm. 1301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris de la Presidencia del Govern en el 
desenvolupament de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears, 
DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4365. 

RGE núm. 1701/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de dialeg social i concertació social, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4503. 

RGE núm. 1702/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a protecció d'arees urbanes historiques, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4530-4531 i 4535. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4592-4594 i 4600-460l. 

RGE núm. 1893/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivern, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4628-4629 i 4632-4633. 

RGE núm. 1894/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4639. 

RGE núm. 1897/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, DS núm. 116 
(11 de maig), pago 4670. 

RGE núm. 3547/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 
5166i517l. 

RGE núm. 4589/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Decret 75/94, de 25 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonomica en els concursos de funcionaris 
d' Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Governació, DS núm. 132 (22 de novembre), 
pago 5337-5338 i 5340. 

RGE núm. 4614/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5349-5350 i 5354-5355. 

RGE núm. 5057/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govern de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5645. 

Preguntes 
RGE núm. 3485/94, relativa a retols urbanització Son 

Vilar-Biniatap, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5048. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2271/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a elaboració del Pla hidrologic de les Illes Balears, DS 
núm. 100 (2 de mar9), pago 4118-4119 . 

RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua, DS 
núm. 101 (9 de mar9), pago 4157. 

RGE núm. 3459/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reprovació de l'actuació del conseller d'Obres 
Públiques, DS núm. 101 (9 de mar9), pago 4162-4163 i 4166. 

RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueologics, DS 
núm. 120 (lO d'octubre), pago 4874-4875 i 4878. 

. 

RGE núm. 38/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
seguretat ciutadana a la comunitat autonoma, DS núm. 114 (4 
de maig), pago 4606-4607 i 4611-4612. 

RGE núm. 39/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a promoció de la producció d'energia electrica 
d'origen fotovoltaic i la cogeneració d'energia, DS núm. 122 
(18 d'octubre), pago 4963. 

RGE núm. 42/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a adquisició de llibres a la Biblioteca Pública de 
Mallorca, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5084. 

RGE núm. 182/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de Menorca, reserva de la biosfera, DS 
núm. 104 (16 de mar¡;:), pago 4294-4295. 

RGE núm. 771/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a campanya contra l'alcoholisme juvenil, DS núm. 
109 (19 d'abril), pago 4425-4426 i 4429. 

RGE núm. 984/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a declaració de bé d'interes cultural deIs cates antics 
de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), pago 4728-
4729 i 473l. 

RGE núm. 1012/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a adaptació de la gestió autonomica deIs fms 
estructurals de l'Instrurnent fmancer d'orientació de la pesca 
(lFOP) dins deIs Plans de desenvolupament regional (PDR), 
DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4467. 

RGE núm. 1265/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a regulació de la gestió i control del cursos de 
recic1atge per a professors d ei en llengua catalana 
compartides entre el Mee i la Direcció general d 'Educació del 
Govern balear, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4537. 

RGE núm. 1378/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a extensió a les Illes Balears de les emissions en 
sistema dual catala-castella del canal de televisió Tele-5, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5260 i 5262. 

RGE núm. 1539/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació deIs reials decrets 551/1985 i 20/1988, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5662-5663 i 5666. 

RGE núm. 1738/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a senyalització d'itineraris de muntanya, DS núm. 118 
(18 de maig), pago 4737-4738. 

RGE núm. 2203/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a recuperació del pati de Sa Lluna d' Alaior, DS núm. 
122 (18 d'octubre), pago 4968-4969 i 4971. 

RGE núm. 2911/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a accés públic a les platges, DS núm. 123 (19 
d'octubre), pago 4993-4994. 

RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5599 i 5605. 

RGE núm. 4484/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a urgentnecessitat de modificació del Decret 50/1992, 
de 30 de juliol, de rehabilitació d'habitatges afectats per 
l'aluminosi del ciment o per altres patologies estructurals, DS 
núm. 135 (30 de novembre), pago 5620. 

RGE núm. 4958/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a contractacions en la gestió del futur parc de 
s'Albufera des Grau, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5680-5682. 

• 
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Pro postes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 591/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la contractació d'obres i serveis, per part del Govem 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, de les empreses 
públiques i deis organismes autonoms de la Comunitat durant 
els anys 1990, 1991, 1992 i 1993, DS núm. 105 (22 de mar~), 
pago 4292-4294 . 

RGE núm. 2730/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
per determinar les possibles irregularitats en materia del canon 
de sanejament d'aigües, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 
4888 i 4896. 

PLANELLS 1 COSTA, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5558-5560. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 1538/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, 
reguladora de l'objecció de consciencia i la prestació social 
substitutoria, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4614-4615. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 38/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

seguretat ciutadana a la comunitat autonoma, DS núm. 114 (4 
de maig), pago 4608-4610 i 4612-4613. 

PONS 1 PONS, DAMIÁ (Grup Parlamentari Socialista) 

Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les Illes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4838-4839 i 4841. 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5439-5440 i 5444-5445. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 3106/93, del Grup Parlamentari Mixt, de 

patrimoni historicoartístic, DS núm. 103 (15 de mar~), pago 
4219-4220 i 4222. 

RGE núm. 918/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de 
declaració del primer de mar~ com a dia de les Illes Balears, 
DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4395-4396 i 4398-4399. 

RGE núm. 3263/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
relativa a l'organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la creació 
de comissions d'investigació, DS núm. 129 (9 de novembre), 
pag.5236-5237. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 2969/94, del Grup Parlamentari PP-UM, a la 

Proposició de Llei RGE núm. 3106/93, relativa a patrimoni 
historicoartístic de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, 
DS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4934-4936. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris de la Presidencia del Govern en el 
desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de les lJIes 
Balears, DS núm. 105 (22 de mar~), pago 4288. 

RGE núm. 772/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció d'arees urbanes historiques, DS núm . 
108 (13 d'abril), pago 4387-4388 i 4392-4393. 

RGE núm. 1385/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4490-4491 i 4495. 

RGE núm. 2961/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en lIengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4955-4956 i 4959-496l. 

RGE núm. 3331/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 129 (9 de novembre), pago 5210-5212 i 5215-5216. 

Mocions 
RGE núm. 1301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4359-4360 i 4364-
4365. 

RGE núm. 1702/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a protecció d'arees urbanes históriques, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4529-4530 i 4534-4535. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de 1 comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4593-4594. 

RGE núm. 1894/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 115 (lO de maig), pago 4634-4636 i 4638-4639. 

RGE núm. 3547/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en lIengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), 
pago 5164-5166 i 5170-5171. 

RGE núm. 4614/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5347-5349 i 5353-5354. 

Preguntes 
RGE núm. 3431/93, relativa a enlIa~ a AIcampo de 

l'autovia central, DS núm. 99 (1 de mar~), pago 4075-4076. 
RGE núm. 670/94, relativa a la biblioteca auxiliar de 

l' Arxiu Diocesa de Mallorca, DS núm. 100 (2 de maw), pago 
4103-4104. 

RGE núm. 671/94, relativa a la declaració d'interes social 
de Can Aulet des Molí (Llucmajor), DS núm. 100 (2 de 
mar~), pago 4107-4108. 

RGE núm. 672/94, relativa a obres d'art a l'aeroport de 
Palma, DS núm. 100 (2 de mar~), pago 4110. 
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RGE núm. 673/94, relativa al catala al Col·legi d'advocats, 
DS núm. 101 (9 de mar¡¡;), pago 4134-4135. 

RGE núm. 719/94, relativa a la nova seu de la Direcció 
Provincial d'Educació i Ciencia a Balears, OS núm. 101 (9 de 
mar¡¡;), pago 4135-4136. 

RGE núm. 728/94, relativa a I'ús del mallorquí, menorquí 
i eivissenc al Senat, DS núm. 101 (9 de mar¡¡;), pago 4136-4137 . 

RGE núm. 729/94, relativa a planols de Can Sales, DS 
núm. 101 (9 de mary), pago 4137-4138. 

RGE núm. 782/94, relativa a la rehabilitació de 1 'estació de 
ferrocarril a Manacor, DS núm. 102 (10 de mar¡¡;), pago 4176-
4177. 

RGE núm. 783/94, relativa a rehabilitació de l'estació del 
tren a Sa Pobla, DS núm. 102 (10 de mar¡¡;), pago 4177. 

RGE núm. 784/94, relativa a creació de caminals verds, DS 
núm. 102 (10 de mar¡¡;), pago 4177-4178. 

RGE núm. 858/94, relativa a la reunió del Consell Balear 
de Cultura, DS núm. 102 (lO de mar¡¡;), pago 4178-4179. 

RGE núm. 860/94, relativa a ocupació de l'autovia d'Inca, 
DS núm. 103 (15 demar¡¡;), pago 4198-4199. 

RGE núm. 992/94, relativa a compra de Can Sales, DS 
núm. 104 (16 de mar¡¡;), pago 4232. 

RGE núm. 993/94, relativa a la contesta del Govem a la 
rec1amació previa de Chisto, SA, DS núm. 104 (16 de mar¡¡;), 
pag.4232-4233. 

RGE núm. 995/94, relativa al fman¡¡;ament centre Sanitari 
de Capdepera, DS núm. 105 (22 de mar¡¡;), pago 4258-4259. 

RGE núm. 996/94, relativa a l'informe sobre jacirnents 
arqueologics a Can Aulet des Molí (Llucmajor), DS núm. 104 
(16 de mar¡¡;), pago 4234. 

RGE núm. 997/94, relativa als fitxers de l' Arxiu Diocesa de 
Mallorca, DS núm. 104 (16 de mary), pago 4235. 

RGE núm. 998/94, relativa a despeses del 1993 en 
restauració docurnents, DS núm. 104 (16 de mar¡¡;), pago 4235-
4236. 

RGE núm. 1124/94, relativa a propostes del Govem a la 
Comissió Permanent de política hidraulica, DS núm. 106 (23 
de mar¡¡;), pago 4310-4311. 

RGE núm. 1125/94, relativa a tancament per raons 
saniffiries deIs pous d'Emaya a Na Burgesa, DS núm. 106 (23 
de mar¡¡;), pago 4311-4312. 

RGE núm. 1137/94, relativa a la valoració transferencies 
als Consells Insulars, DS núm. 106 (23 de mar¡¡;), pago 4312. 

RGE núm. 1138/94, relativa a personal del Museu de 
Menorca, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4450-4451. 

RGE núm. 1255/94, relativa a actes de futbol en llengua 
catalana, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4451. 

RGE núm. 3511/94, relativa a valoració deIs d'anys a 
l'agricultura, la ramaderia i els boscos de les darreres pluges 
intenses a l'illa de Mallorca, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5047-5048. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueológics, DS 
núm. 120 (10 d'octubre), pago 4876 i 4878. 

RGE núm. 771/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a campanya contra l'a!coholisme juvenil, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4424-4425 i 4427-4428. 

RGE núm. 904/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a normalització de la llengua catalana, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4430 i 4433-4434. 

RGE núm. 984/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a dec1aració de bé d'interes cultural deis cafes antics 
de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), pago 4727-
4728 i 4730-4731. 

RGE núm. 1257/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a normalització lingüística al' esport, DS núm. 131 
(16 de novembre), pago 52l)·I-Y2.l)~. 

RGE núm. 1738/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a senyalització d' itineraris de muntanya, DS núm. 118 
(18 de maig), pago 4736-4737 i 4740-4741. 

RGE núm. 3369/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a promoció i protecció de la cultura popular balear, DS núm. 
131 (16 de novembre), pago 5302-5303. 

RGE núm. 3691/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la llengua catalana, idioma oficial de la Univt:rsíada 
1999, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5610-5611 i 
5613-5614. 

Compliment de proposicions no de llei 
RGE núm. 110/94, del Grup Parlamentari Socialista, de la 

Proposició no de llei RGE núm. 2658/92, relativa a 
competencies en materia d'ordenació farmaceutica, OS núm. 
103 (15 de mar¡¡;), pago 4223. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 2126/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació de l'artic1e 45 de la Llei 2/1989, de 22 
de febrer, de la funció pública de la comunitat autonoma de 
les Illes Balears, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4376-4377. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del Govem en materia de dialeg social i 
concertació social, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4349. 

Mocions 
RGE núm. 1701/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política de dialeg social i concertació social, OS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4499-4500 i 4502. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 38/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

seguretat ciutadana a la comunitat autónoma, DS ntun. 114 (4 
de maig), pago 4610-4611 i 4612. 

RIERA 1 MADURELL, MARIA TERESA (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

COlDunitat autonomade les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5472-5473. 
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Proposicions de Ilei 
RGE núm. 969/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creació del consell per a la igualtat d'oportunitats de 
la dona, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4435-4436 i 4440-
444l. 

RGE núm. 1760/94, relativa a estadística de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 118 (18 de maig), pago 
4744-4745 i 4747-4748. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1539/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació deIs reials decrets 551/1985 i 20/1988, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5663-5664 i 5666. 

RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a incIusió d'una partida als pressuposts destinada a la 
cooperació amb paYsos en vies de desenvolupament, DS núm. 
129 (9 de novembre), pago 5220 i 5223-5224. 

RGE núm. 2890/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a destinació del Govem de la Comunitat de 50 milions 
de pessetes a Rwanda per pal'liar la greu situació que pateix, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4988-4989 i 4991-4992. 

RUS IJAUME, LLOREN<; (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i29 de novembre), pago 5484-5485, 5488, 5491-5492, 
5494, 5507 i 5525-5526. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 265/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a transport per ferrocarril, DS núm. 104 (16 de mary), 
pag.4239. 

RGE núm. 2300/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política en relació amb el sector lleter, DS núm. 120 (10 
d'octubre), pago 4870-487l. 

RGE núm. 2451/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris del Govem en materia d'inspecció i sancions 
de l'engreix i comercialització de cam a les Illes Balears, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5324. 

Mocions 
RGE núm. 3425/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política en relació al sector lleter, DS núm. 125 (26 
d'octubre), pago 5072-5073, 5076-5077 i 5082. 

RGE núm. 3516/94, relativa a política ferroviaria del 
Govem de la Comunitat, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 
5156-5158 i 5162-5163. 

Preguntes 
RGE núm. 615/94, relativa a abocament d'escombraries i 

metalls en el Parc de s' Albufera, DS núm. 99 (1 de mary), pago 
4078-4079. 

RGE núm. 3354/94, relativa a entrada en el Parlament del 
Pla de Transports Terrestres, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4943. 

RGE núm. 3846/94, relativa a la situació en que es troba 
la tramitació "Qualitat controlada" per al peix de les Illes 
Balears, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5243. 

RGE núm. 4921/94, relativa a legalització de l'activitat 
deis "manteros", DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5313-
5314. 

RGE núm. 4957/94, relativa a autorització de les obres 
fetes per l'ajuntament de Sa Pobla a les instal' lacions 
ferroviaries, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 5363-5364. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 111/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

manteniment del diposit de semental s de Manacor, DS núm. 
116 (11 de maig), pago 4676-4677 i 4679. 

RGE núm. 10 12/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a adaptació de la gestió autonómica deIs fms 
estructurals de l'Instrument fmancer d'orientació de la pesca 
(lFOP) dins deis Plans de desenvolupament regional (PDR), 
DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4468-4470. 

RGE núm. 4587/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a autorització de lliurament d'excedents de la 
producció de l'albercoc mallorquí a les indústries 
agroalimentaris, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5593. 

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5468-5469, 5473-5474, 
5476,5538-5539,5541-5542 i 5560-5561. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1777/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a política del Govem en materia de transferencies 
corrents, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4708. 

RGE núm. 3081/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions del Govem de la Comunitat en relació 
amb un regim de fiscalitat especial per a les Illes Balears, DS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5014. 

Mocions 
RGE núm. 1897/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa apolítica de menors i centres d'acollida, DS núm. 116 
(11 de maig), pago 4670. 

Preguntes 
RGE núm. 898/94, relativa a serveis adscrits a 

Vicepresidencia, DS núm. 102 (10 de mary), pago 4174. 
RGE núm. 1466/94, relativa a tributació sobre eljoc, DS 

núm. 107 (12 d'abril), pago 4332-4333. 
RGE núm. 1568/94, relativa a l'impost sobre instal'lacions 

que incideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4382-4383. 

RGEnúm. 1569/94, relativa a l'impostsobre instal'lacions 
que incideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4383. 
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RGE núm. 1570/94, relativa a l'impost sobre instaHacions 
que incideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4383. 

RGE núm. 1571/94, relativa a l'impost sobre instal·lacions 
que incideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4383-4384. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d' investigllrió 

RGE núm. 2730/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
per determinar les possihles irregularitats en materia del canon 
de sanejament d'aigües, OS núm. 120 (lO d'octubre), pago 
4890-4891 i 4897. 

SAMPOL 1 MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM i EEM) 

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les IlIes Balears 
OS núm. 119 (4,5 i6 d'oetubre), pago 4781-4785 i 4789-479l. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5402-5403,5406-5407,5409-
5410,5412-5413,5414-5415,5417,5430-5433,5437-5438, 
5469,5562-5563 i 5566-5567. 

RGE núm. 3266/94, relatiu a mesures pel que fa a diverses 
figures tributaries de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears, DS núm. 134 (28 i 29 de novembre), pago 5576-5577. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 918/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a modificació de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de 
declaració del primer de mary com a dia de les Illes Balears, 
OS núm. 108 (13 d'abril), pago 4397. 

RGE núm. 1273/94, d'iniciativa legislativa popular, relativa 
a la prohibició de la incineració de res idus solids, OS núm. 127 
(3 de novembre), pago 5144-5146 i 5153-5154. 

RGE núm. 3528/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a regulació de l'impost sobre obres i insta1·lacions que 
incideixen en el medi urba, DS núm. 133 (23 de novembre), 
pago 5389-5391 i 5394-5395. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3581/94, 3598/94 i 3612/94 deis Grups 

Parlamentaris PSM i EEM, Socialista i Mixt, respectivament, 
al Projecte de llei RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, OS 
núm 126 (2 de novembre ), pago 5111-5113, 5115-5116 i 
5119-5120. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a criteris de la Presidencia del Govern en el 
desenvolupament de l'Estatutd' Autonomiade les Illes Balears, 
OS núm. 105 (22 de mary), pago 4283-4284 i 4290-429l. 

RGE núm. 720/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 

. 

Sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, OS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4415. 

RGE núm. 1231/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i d'impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, OS 
núm. 110 (20 d'abril), pago 4458-4459. 

RGE núm. 2451/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris del Govern en materia d' inspecció i sancions 
de l'engrcix i comercialitza(,jó Ut: l;<:Ull a lt:s Il1t:s Balears, OS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5320-5321 i 5325-5326. 

RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govern de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, OS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5370-5372 i 5376-5377. 

RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política hidnlulica, OS núm. 121 (ll d'octubre), pago 4923-
4924. 

RGE núm. 3080/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió i actuacions del Govern de la Comunitat en 
relació amb el proveÜllent d'aigua potable en alta als 
municipis de les Illes Balears, OS núm. 125 (26 d'octubre), 
pag.5056-5057. 

RGE núm. 3081/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions del Govern de la comunitat en relació 
amb un regim de fiscalitat especial per a les Illes Balears, OS 
núm. 124 (25 d'oetubre), pago 5013-5014. 

Mocions 
RGE núm. 3460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política fmancera de la Junta d'aigües, DS núm. 99 
(1 de mary), pago 4090-4091. 

RGE núm. 1301/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a eriteris de la Presidencia del Govern en el 
desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4357-4358 i 4363-
4364. 

RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, OS núm. 113 
(3 de maig), pago 4560-4561 i 4564-4565. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, OS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4595-4596 i 4602. 

RGE núm. 3445/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política hidrauliea, OS núm. 124 (25 d'octubre), 
pago 5024-5025 i 5030-5031. 

RGE núm. 5057/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govem de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, OS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5638-5640 i 5643-5644. 

Preguntes 
RGE núm. 3408/93, relativa a quantia a atorgar per 

resolucions del president de la Junta d' Aigües, DS núm. 99 (1 
de mary), pago 4076. 

RGE núm. 1093/94, relativa a la preservació deIs elements 
arquitectonics existents en l'actual trayat de la carretera Oeia
Sóllcr, OS núm. J 05 (22 de mar~), pago 4260-4261. 
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RGE núm. 1094/94, relativa a garanties de que l' ampliació 
de la carretera Deül-Sóller s'executanl sense ampliació de la 
quantitat d'adjudicació, DS núm. 105 (22 de man;), pago 4261. 

RGE núm. 1304/94, relativa a la connexió de la xarxa de 
distribució d'aigua amb els vaixells que suposadament la 
transportaran, DS nÚID. 107 (12 d'abril), pago 4336. 

RGE nÚID. 1305/94, relativa a subministrament d'aigua 
procedent de Tarragona, DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4385-
4386. 

RGE núm. 1599/94, relativa a I'aigua que s'extreu deis 
pous de Sa Marineta, DS nÚID. 111 (26 d'abril), pago 4478. 

RGE nÚID. 1624/94, relativa a la utilització de I'aigua de la 
futura depuradora de Campos, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 
4512-4513. 

RGE nÚID. 1724/94, relativa a la no remissió al Parlament 
de la documentació referida a liquidacions per canon de 
sanejament d'aigües, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4552-
4553 . 

RGE nÚID. 1776/94, relativa a sol· licitud per desprotegir 
l' ANEI Dunes de Son Real, DS nÚID. 113 (3 de maig), pago 
4553. 

RGE nÚID. 1799/94, relativa al Projecte de Llei de 
modificació de la Llei 1/1991, de 27 de novembre, reguladora 
del canon de sanejament d'aigües, DS núm. 117 (17 de maig), 
pag.4695. 

RGE núm. 3154/94, relativa a projectes d'embassament d 
eles Fonts Ufanes i el torrent Aumednl, DS nÚID. 120 (10 
d'octubre), pago 4863. 

RGEnÚID. 3155/94, relativaadiposits d'uranide l'aeroport 
de Palma, DS nÚID. 120 (lO d'octubre), pago 4864-4865. 

RGE nÚID. 3351/94, relativa a relacions del Govem amb el 
Sr. Francesc Berga, DS nÚID. 123 (19 d'octubre), pago 4975-
4976. 

RGE nÚID. 3529/94, relativa a transport d'aigua de 
Tarragona, DS nÚID. 127 (3 de novembre), pago 5136. 

RGE núm. 3530/94, relativa a pressupost del transport 
d'aigua de Tarragona, DS nÚID. 127 (3 de novembre), pago 
5139. 

RGE nÚID. 3531/94, relativa a imprevisió en la inversió a 
la fmca de Ses Garrigues d'Arnunt, a Biniali, DS núm. 127 (3 
de novembre), pago 5139-5140. 

RGE núm. 3831/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'instaHacions de 
producció, de distribució i de transport d' energia, DS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5315. 

RGE núm. 3832/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'aigües, DS núm. 
133 (23 de novembre), pago 5364. 

RGE nÚID. 4497/94, relativa a desperfectes a conseqüencia 
de les pluges a carreteres noves, DS nÚID. 133 (23 de 
novembre), pago 5366. 

RGE núm. 4498/94, relativa a indemnització pels 
desperfectes ocasionats en fmques privades a causa d'obres 
públiques desastroses, DS nÚID. 133 (23 de novembre), pago 
5367. 

RGE nÚID. 4499/94, relativa a autorització a "Sa Nostra" 
per a la compra d'una fmca a Son Fuster, DS nÚID. 133 (23 de 
novembre), pago 5367-5368. 

RGE núm. 4500/94, relativa a control de gestió practicat 
sobre la compra per "Sa Nostra" d'una finca a Son Fuster, DS 
núm. 133 (23 de novembre), pago 5368-5369. 

RGE núm. 4501/94, relativa a pluges necessaries per 
suspendre el transvasament d'aigua de l'Ebre a Mallorca, DS 
núm. 133 (23 de novembre), pago 5369-5370. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2271/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a elaboració del Pla hidrologic de les Illes Balears, DS 
núm. 100 (2 de man;), pago 4116-4118 i 4121-4122. 

RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua, DS 
núm. 101 (9 de mary), pago 4157. 

RGE núm. 3459/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reprovació de l'actuació del conseller d'Obres 
Públiques, DS núm. 101 (9 de mary), pago 4163 i 4167. 

RGE núm. 39/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a promoció de la producció d' energia electrica 
d'origen fotovoltaic i la cogeneració d'energia, DS nÚID. 122 
(18 d'octubre), pago 4962-4963 i 4966. 

RGE núm. 1115/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a indemnitzacions per expropiacions de terrenys de 
l'autopista Palma-Inca, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 
5290-5291 i 5294. 

RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la 
cooperació amb paIsos en vies de desenvolupament, DS núm. 
129 (9 de novembre), pago 5225. 

RGE nÚID. 4580/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a retom per part del ConseIler de Comery i Indústria 
de la despesa económica estalviada des del dia 1 de setembre 
del 1991 en residencia personal: lloguer, teléfon, electricitat 
i gas, DS nÚID. 136 (13 de desembre), pago 5672-5673 i 5676-
5677. 

Pro postes de creació de comissions no permanents 
d' investiga ció 

RGE nÚID. 2730/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
per determinar les possibles irregularitats en materia del canon 
de sanejament d'aigües, DS nÚID. 120 (10 d'octubre), pago 
4886-4888,4891-4894 i 4896. 

RGE núm. 2966/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a les inversions fmanceres temporals de la comunitat 
autonoma de les IlIes Balears, DS nÚID. 120 (10 d'octubre), 
pago 4897-4899, 4903 i 4906-4907. 

SANSÓ 1 SERVERA, ANTONI (Grup Parlamentari PSM 
iEEM) 

Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autonoma de les IIIes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4816-4817. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les IlIes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5425,5426 i 5527-5528. 
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Proposicions de llei 
RGE núm. 979/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a renda mínima d' inserció social, OS núm. 117 (17 de 
maig), pago 4715-4716 i 4720-4721. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 4127/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director sectorial de l' oferta turística (POOT), OS 
núm. 99 (l de mar9), pago 4084-4085. 

RGE núm. 80/94, del Grup ParIamentari Socialista, relativa 
a problematica del túnel de Sóller, OS núm. 102 (10 de man;:), 
pag.4182. 

RGE núm. 287/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a oferta turística no legalitzada, OS núm. 1 04 (16 de 
mary), pago 4245. 

RGE núm. 288/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general d'acció social, OS núm. 105 (22 de 
mary), pago 4278-4279. 

RGE núm. 302/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a vigilancia de la qualitat de l'oferta turística, OS núm. 
100 (2 de mary), pago 4111 i 4115. 

RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern e materia de promoció del 
voluntariat social, OS núm. 109 (19 d'abril), pago 4418-4419 
i 4422-4423. 

RGE núm. 1374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, OS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4519-4520 i 4526-4527. 

RGE núm. 1384/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivern, OS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4487-4488. 

RGE núm. 3260/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, OS núm. 125 (26 d'octubre), 
pag.5064-5065. 

RGE núm. 3517/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, OS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5332. 

Mocions 
RGE núm. 911/94, relativa a vigilancia de la qualitat de 

l'oferta turística, OS núm. 103 (15 de mary), pago 4200 i 4203-
4204. 

RGE núm. 916/94, relativa a Pla director sectorial de 
l'oferta turística, OS núm. 103 (15 de mar9), pago 4208-4209 
i 4212-4213. 

RGE núm. 1105/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica del túnel de Sóller, OS núm. 106 (23 de 
mary), pago 4314-4315 i 4320. 

RGE núm. 1261194, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'oferta turística no legalitzada, OS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4353-4354. 

RGE núm. 1360/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general d'acció social, OS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4369-4370. 

RGE núm. 1775/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govern en materia de promoció del 
voluntariat social, OS núm. 113 (3 de maig), pago 4554-4555 
i 4557-4558. 

RGE núm. 1893/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d 'hivem, OS núm. 
115 (10 de maig), pago 4629-4630. 

RGE núm. 1897/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d' acollida, OS núm. 116 
(11 de maig), pago 4662-4663 i 4667-4668. 

RGE núm. 5097/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competéncies de menors, OS núm. 136 
(13 de desembre), pago 5655-5656 i 5660. 

Preguntes 
RGE núm. 1626/94, relativa a la caducitat d 'autorilzacioIls 

previes per a construccions, obres i instal'lacions d' empreses 
i activitats turístiques, des de la publicació del Oecret 
106/1993, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4411. 

RGE núm. 1652/94, relativa a motius per la concessió 
d'una tercera prorroga a I'empresa constructora del Túnel de 
Sóller, OS núm. 110 (20 d'abril), pago 4448. 

RGE núm. 1653/94, relativa a inclusió del deute de 
l'empresa concessionaria del túnel de Sóller en les previsions 
de fman9ació del Govern, OS núm. 110 (20 d'abril), pago 
4451-4452. 

RGE núm. 1654/94, relativa a deute actual de I'empresa 
concessiomiria del Túnel de Sóller, OS núm. 110 (20 d'abril), 
pag.4452-4453. 

RGE núm. 1655/94, relativa a estudis sobre els doblers 
que falten per finalitzar el túnel de Sóller, DS núm. 111 (26 
d'abril), pago 4482-4483. 

RGE núm. 1656/94, relativa a manteniment del peatge del 
túnel de Sóller, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4516. 

RGE núm. 1657/94, relativa a indernnització per la 
recuperació de la concessió del túnel de Sóller, OS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4517-4518 

RGE núm. 1658/94, relativa a la finalització del túnel de 
Sóller, OS núm. 112 (27 d'abril), pago 4518-4519. 

RGE núm. 1797/94, relativa a nova inforrnació pública del 
Pla Director d'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes 
Balears. Pla Insular de Mallorca, DS núm. 113.(3 de maig), 
pago 4553-4554. 

RGE núm. 1798/94, relativa a nova inforrnació pública del 
Pla Director d'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes 
Balears. Pla Insular d'Eivissa i Formentera, DS núm. 117 (17 
de maig), pago 4696. 

RGE núm. 4460/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'espectacles 
públics, OS núm. 130 (15 de novembre), pago 5243-5244. 

RGE núm. 4461/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de casinos, jocs i 
apostes, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5284-5285. 

RGE núm. 4521/94, relativa a la intervenció del Govem 
en la delimitació domini públic litoral de Formentera, OS 
núm. 131 (16 de novembre), pago 5284. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1271/94, del Grup ParIamentari PP-UM, 

relativa a pla regional de toxicomanies, OS núm. 118 (18 de 
maig), pago 4733. 

RGE núm. 3367/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a Pla d'ajudes per a la modemització de l'oferta turística 
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complementaria existents a les Illes Balears, DS núm. 128 (8 
de novembre), pago 520l. 

RGE núm. 3368/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a ampliació de la xarxa d'atenció als drogodependents, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5249-5250 i 5253. 

RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5600-5602 i 5606-5607. 

RGE núm. 4495/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació del transit del port de Sant Antoni (Eivissa), DS 
núm. 135 (30 de novembre), pago 5588 i 5590. 

Pro postes de crea ció de comissions no permanents 
d' investigació 

RGE núm. 1825/94, del Grup Parlamentari Socialista, sobre 
l' actuació del Govem en l' exercici de les seves responsabilitats 
i de l'empresa concessionaria de la construcció i explotació de 
la variant de la carretera C-711, de Palma a Sóller, amb el túnel 
que travessa la Serra d' Alfitbia, en relació amb l' adjudicació de 
la concessió, DS núm. 115 (10 de maig), pago 4645-4646 i 
4649-4650. 

TEJERO I ISLA, XA VIER (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5451. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 4132/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experimentació i aplicació del model educatiu a les 
Illes Balears, DS núm. 101 (9 de marl¡:), pago 4138-4140 i 
4143-4144. 

RGE núm. 115/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política del Govem en relació als centres d'acollida de menors, 
DS núm. 101 (9 de man,:), pago 4148-4149. 

RGE núm. 1374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4524-4526. 

RGE núm. 3517/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les compeUlllcies de menors, DS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5327-5329 i 5333-5334. 

Mocions 
RGE núm. 1102/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experimentació i aplicació del model educatiu propi 
de les Illes Balears, DS núm. 105 (22 de marl¡:), pago 4266-
4270 i 4273-4274. 

RGE núm. 1897/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, DS núm. 116 
(11 de maig), pago 4664-4665 i 4668-4669. 

RGE núm. 5097/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, DS núm. 136 
(13 de desembre), pago 5653-5654 i 5658-5659. 

Preguntes 
RGE núm. 1576/94, relativa a aportació per fman'Yar la 

construcció de l' Institut d'Ensenyanl¡:a Secundaria de Ferreries 
(Menorca), DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4334-4335. 

RGE núm. 1847/94, relativa a mitjans i procediments per 
a comunicar el resultat de les inspeccions de la Conselleria de 
Sanitat als col·legis, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4585. 

RGE núm. 3609/94, relativa a previsions respecte del Pla 
Integral del Menor, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 5094-
5095. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 1008/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 

relativa a Pla d'extensió de l'educació en els centres docents, 
DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4464-4465. 

RGE núm. 1264/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a la coordinació i cogestió entre el Mec i la Comunitat 
autonoma de les Illes Balears del departament de 
norrnalització lingüística en el sistema educatiu a les Illes 
Balears, DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4504-4506. 

RGE núm. 1265/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a regulació de la gestió i control del cursos de 
reciclatge per a professors de i en llengua catalana 
compartides entre el Mec i la Direcció general d'Educació del 
Govem balear, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4537-4539. 

RGE núm. 1266/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a edició de material didactic en llengua catalana, DS 
núm. 112 (27 d'abril), pago 4540-4542. 

RGE núm. 1267/94 i 1268/94, del Grup Parlamentari PP
UM, relatives a regulació que permeti als professors 
d'educació primaria descomptar de l'horari lectiu setmanalles 
hores que dediquen al recicIatge en llengua catalana, i a 
conveni entre el Mec i la Comunitat autonoma de les IlIes 
Balears per experimentar conjuntament el MEPIB, DS núm. 
113 (3 de maig), pago 4573-4574 i 4576-4577. 

RGE núm. 3444/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a reobertura del centre d'acollida infantil Pare Huix d'Eivissa, 
DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5608-5610. 

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

Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4792-4797, 4801-4803. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 4127/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director sectorial de l'oferta turística (POOT), 
DS núm. 99 (1 de mar'Y), pago 4081-4082 i 4086-4087 . 

RGE núm. 80/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica del túnel de Sóller, DS núm. 102 (lO 
de marl¡:), pago 4180-4181 i 4183-4184. 

RGE núm. 720/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
Sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4412-4413 i 4417. 

RGE núm. 1231/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i d'impuls democratic de les 
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institucions de la comunitat autonoma de les Illes Balears, DS 
núm. 110 (20 d'abril), pago 4453-4454 i 4460-4461. 

RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política ferroviaria del Govem de la comunitat, DS 
núm. 122 (18 d'octubre), pago 4948-4949 i 4953-4954. 

RGE núm. 3260/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 125 (26 d'octubre), 
pago 5060-5062 i 5066-5067. 

Mocions 
RGE núm. 916/94, relativa a Pla director sectorial de 

1 'oferta turística, DS núm. 103 (15 de marr;:), pago 4205-4207 
i 4211-4212. 

RGE núm. 1105/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a problematica del túnel de Sóller, DS núm. 106 (23 de 
marr;:), pago 4313-4314 i 4318-4319. 

RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, DS núm. 113 
(3 de maig), pago 4558-4560, 4565-4566 i 4568-4570. 

RGE núm. 1793/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i impuls democratic de les 
institucions de 1 comunitat autónoma de les Illes Balears, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4589-4593,4599-4600 i 4605. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5593-5596 i 5602-5603. 

Pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia de patrimoni históric, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, dipósit de llibres i 
esports, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5687-5689 i 
5692-5693. 

TUR I FERRER, VÍCTOR (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5456-5457. 

Preguntes 
RGE núm. 1837/94, relativa al problema del creuament de 

la carretera PM-820 al seu pas per Sant Francesc Xavier, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4582. 

RGE núm. 1838/94, relativa a la continuació en la tasca de 
restaurar les torres de defensa de Formentera, DS núm. 114 (4 
de maig), pago 4583-4584. 

RGE núm. 3355/94, relativa a qualque estudi sobre la 
conveniencia de transformar la casella de carretera de la Mola 
en alberg juvenil, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 4943-
4944. 

RGE núm. 3356/94, relativa a quin cost tendra l'adaptació 
de l'edifici que pretenen transfonnar-lo en alberg juvenil a la 

Mola de Fonnentera, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 4944-
4945 . 

RGE núm. 3648/94, relativa a la construcció de la "doble
via" Fonnentera-Eivissa, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 
5134-5135. 

RGE núm. 3649/94, relativa a negociacions per transferir 
competencies de transport marítim interinsular a la comunitat 
autónoma, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 5135. 

RGE núm. 4521/94, relativa a la intervenció del Govem 
en la delullltació domini públic litoral de Formentera, DS 
núm. 131 (16 de novembre), pago 5284. 

RGE núm. 4959/94, relativa al Pla de Residus Sólids 
Urbans de l'illa de Formentera, DS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5362-5363. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3447/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a iniciar les obres a sa Canal a Eivissa i a es Pujols a 
Formentera per al' evacuació urgent a centres hospitalaris deIs 
malalts i ferits de l'illa de Formentera, DS núm. 10 1 (9 de 
marr;:), pago 4158 i 4160. 

RGE núm. 4131/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació de la biblioteca pública de Formentera, DS 
núm. 102 (10 de marr;:), pago 4189-4193. 

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5467-5468 i 5223. 

InterpeI'lacions 
RGE núm. 3408/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a Decret 75/94, de 26 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonómica en els concursos de funcionaris 
d'Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Govemació, DS núm. 128 (8 de novembre), 
pag.5184. 

Mocions 
RGE núm. 4589/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a Decret 75/94, de 25 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonomica en els concursos de funcionaris 
d' Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Govemació, DS núm. 132 (22 de novembre), 
pago 5338 i 5340. 

Preguntes 
RGE núm. 1574/94, relativa a mesures per a l'urbanisme 

de les Pitiüses, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4333-4334. 
RGE núm. 1836/94, relativa a la aprovació del Pla 

Director per a la gestió deis residus solids urbans d'Eivissa, 
DS núm. 114 (4 de maig), pago 4583. 

RGE núm. 3606/94, relativa a quan es pensa signar el 
conveni per a la fmanr;:ació de la depuradora de Portinatx, DS 
núm. 126 (2 de novembre), pago 5091-5092. 

RGE núm. 3607/94, relativa al compromís assumit pel 
Govem de la Comunitat autónoma de les Illes Balears referent 
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a la potabilitzadora d'Eivissa, OS núm. 126 (2 de novembre), 
pag.5095. 

RGE núm. 4520/94, relativa a la intervenció del Govem en 
la delimitació domini públic litoral de Sant Josep de Sa 
Talaieta, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 5282-5283. 

Pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competimcies 

als consells insulars en materia de patrimoni historic, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, diposit de llibres 
esports, OS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4884-4886. 

V ADELL I FERRER, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari PSM i EEM) 

Debat general sobre l'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les IIles Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4830-4831. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 276/94 relatiu a condicions per a la 

reconstrucció en sOl no urbanitzable d'edificis i instaHacions 
afectats per obres públiques o declarades d'utilitat pública i 
executades pel sistema d'expropiació foryosa, DS núm. 106 
(23 de mary), pago 4324. 

RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 
comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5514-5515, 5518, 5522 i 
5524-5525. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 3262/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a creació de la figura de paratge natural concertat com a nova 
categoria d'espai natural protegit, OS núm. 130 (15 de 
novembre), pago 5274. 

RGE núm. 3657/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a créctit extraordinari per al pagament deis deutes 
endarrerits del Govem de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears per expropiacions, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pago 5622-5625 i 5629. 

Interpel-Iacions 
RGE núm. 265/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a transport per ferrocarril, DS núm. 104 (16 de mary), 
pago 4236-4237 i4240-4241. 

RGE núm. 1789/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a execució del programa d'inversions en carreteres, DS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4699-4700. 

RGE núm. 1849/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de l'executiu en relació a compliment de les mesures 
previste s a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de 
golf, DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5189-5190_ 

RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política ferroviaria del Govem de la Comunitat, OS 
núm. 122 (18 d'octubre), pago 4952. 

RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a condicionament de la carretera Deia-Sóller, DS núm. 
121 (11 d'octubre), pag.4916-4917. 

RGE núm. 3518/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de Carreteres de la comunitat 
autonoma de les Illes Balears, DS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5382-5383. 

Mocions 
RGE núm. 1702/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a protecció d'arees urbanes historiques, OS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4532-4533. 

RGE núm. 3442/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a condicionament de la carretera Deia-Sóller, OS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5018. 

RGE núm. 3516/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política ferroviaria del Govem de la comunitat, OS 
núm. 127 (3 de novembre), pago 5159-5160. 

RGE núm. 4612/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a compliment de les mesures previstes a la Llei de camps de 
golf, de la Conselleria de Govemació, OS núm. 132 (22 de 
novembre), pago 5342 i 5346. 

RGE núm. 5096/94, del Grup Parlarnentari Socialista, 
relativa a Pla General de Carreteres de la comunitat autonoma, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5648-5649. 

Preguntes 
RGE núm. 1800/94, relativa a nova informació pública del 

Pla Director de Ports Esportius i Instal'lacions Nautiques de 
les Illes Balears, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4548-4549. 

RGE núm. 1801/94, relativa a I'aprovació inicial del Pla 
Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, OS núm. 
113 (3 de maig), pago 4550-4551. 

RGE núm. 1802/94, relativa a l'aprovació inicial del Pla 
Director de Carreteres de les Illes Balears, DS núm. 113 (3 de 
maig), pago 4551-4552. 

RGE núm. 1869/94, relativa a la paralització de les obres 
de Ses Covetes, DS núm. 115 (lO de maig), pago 4625-4626. 

RGE núm. 3327/94, relativa a remissió del projecte de 
desviament del torrent de Manacor, OS núm. 122 (18 
d'octubre), pago 4945-4946. 

RGE núm. 3403/94, relativa a la dec1aració d'espais 
natural s protegits deIs illots de migjom i ponent d'Eivissa, OS 
núm. 123 (19 d'octubre), pago 4974-4975. 

RGE núm. 3404/94, relativa a I'aprovació inicial del Pla 
Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, DS núm. 
123 (19 d'octubre), pago 4976-4977. 

RGE núm. 3405/94, relativa a projecte de llei de sol rústic, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4977. 

RGE núm. 3834/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de cooperatives i 
de mutualitats no integrades dins el sistema de la seguretat 
social, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 5287-5288. 

RGE núm. 3835/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'execució de la 
legislació laboral, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5288-
5289. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua, OS 
núm. 101 (9 de mar¡¡:), pago 4151-4152 i 4156. 
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RGE núm. 2421/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a dec1aració de sa Dragonera, parc natural, DS núm. 
115 (10 de maig), pago 4640 i 4642. 

RGE núm. 2534/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a declaració de la 
Serra de Na Burgesa Parc Natural, OS núm. 116 (11 de maig), 
pago 4671 i 4673. 

RGE núm. 2537/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a mesures per al compliment de la Llei 12/1988, de 17 de 
novembre, de camps de golf, DS núm. 100 (2 de mar~), pago 
4124. 

RGE núm. 4096/93, del Urup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director de ports esportius, DS núm. 102 (lO de 
mary), pago 4186. 

RGE núm. 38/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
seguretat ciutadana a la comunitat autónoma, DS núm. 114 (4 
de maig), pago 4607-4608. 

RGE núm. 111/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
manteniment del dipósit de sementals de Manacor, DS núm. 
116 (11 de maig), pago 4675-4676. 

RGE núm. 779/94, del Grup Parlarnentari PSM i EEM, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a declaració de la 
carretera Deia-Sóller com abé d'interes cultural, DS núm. 130 
(15 de novembre), pago 5263-5265 i 5269-5272. 

RGE núm. 2875/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a pagament de les expropiacions en la construcció de 
carreteres, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4978-4979 i 
4981. 

RGE núm. 2889/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures complementaries en materia d'aigua potable, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4985. 

RGE núm. 4484/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a urgent necessitat de modificació del Decret 50/1992, 
de 30 de juliol, de rehabilitació d'habitatges afectats per 
l'alwninosi del cirnent o per altres patologies estructurals, DS 
núm. 135 (30 de novembre), pago 5620. 

VALENCIANO I LÓPEZ, V ALENTÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comuDitat autoDoma de les IIles Balears 
DS núm. 119 (4,5 i 6 d'octubre), pago 4817-4818, 4820. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 1681/94, relatiu a infraccions i sancions en 

materia de calendaris i d'horaris comercials, DS núm. 118 (18 
de maig), pago 4742-4743. 

RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 
Comunitat autonoma de les IIles Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5453 i 5539-5540. 

Preguntes 
RGE núm. 690/94, relativa a la solvencia de l'empresa 

American Eagle quan es va signar el protocol d'intencions, DS 
núm. 100 (2 de mar~), pago 4102-4103. 

RGE núm. 691/94, relativa als resultats de la investigació 
sobre la solvencia de l' empresa American Eagle, DS núm. 100 
(2 de mar~), pago 4104-4105. 

RGE núm. 692/94, relativa a la despesa total com a 
conseqüencia de les negociacions mantingudes amb l' empresa 
American Eagle, OS núm. 100 (2 de mar~), pago 4108-4109. 

RGE núm. 905/94, relativa a la persona del Govem de la 
Comunitat autónoma de les Illes Balears que va signar el 
protocol d'intencions amb l'empresa American Eagle, OS 
núm. 102 (lO de mar~), pago 4175-4176. 

RGE núm. 906/94, relativa a empreses que varen 
participar del prollfama "llet pels escolars" durant 1993, OS 
núm. 102 (10 de mary), pago 4176. 

RGE núm. 1134/94, relativa a quantitats pressupostades 
per al Pla de Reindustrialització a 1994, DS núm. 106 (23 de 
mary), pago 4308-4309. 

RGE núm. 1135/94, relativa apartides pressupostaries que 
es destinaran al Pla de Reindustrialització a 1994, DS núm. 
106 (23 de mary), pago 4309. 

RGE núm. 1136/94, relativa a quantitat en fase OP a 1-03-
93 de les partides referents al Pla de Reindustrialització, DS 
núm. 106 (23 de mary), pago 4309. 

RGE núm. 1139/94, relativa a empreses a les quals 
participa el Govem a través de Foment Industrial, DS núm. 
106 (23 de mar~), pago 4309-4310. 

RGE núm. 1447/94, relativa a motius de la baixa del 
concepte 443500.76100 Consells Insulars deIs Pressuposts del 
1993, OS núm. 109 (19 d'abril), pago 4408-4409. 

RGE núm. 1577/94, relativa a la resposta a la petició de 
documentació RGE núm. 723/93, OS núm. 109 (19 d'abril), 
pag.441O. 

RGE núm. 1578/94, relativa a la petició de documentació 
RGEnúm. 731193, DS núm. 110 (20d'abril), pago 4446-4447. 

RGE núm. 1583/94, relativa a estudis o treballs tecnics 
que realittit l'empresa Soporte Informático Balear acarree 
deIs Pressuposts-1992, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4447-
4448. 

RGE núm. 1584/94, relativa a estudis o treballs tecnics 
que realitza l' empresa Soporte Informático Balear a carrec del 
Pressuposts-1993, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4449-4450. 

RGE núm. 1705/94, relativa a inversions per la reducció 
del consum d'energia a la planta hotelera, DS núm. 112 (27 
d'abril), pago 4514-4515. 

RGE núm. 1740/94, relativa a la partida pressupostaria per 
al foment de les indústries delrecic1atge a 1994, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4515-4516. 

RGE núm. 1741/94, relativa a subvencions per fomentar 
les inversions a la indústria del reciclatge a 1994, DS núm. 
112 (27 d'abril), pago 4516-4517. 

RGE núm. 1839/94, relativa al capital inicial, socis i 
participació a l' empresa Nova Generació d , Exportació Balear, 
DS núm. 114 (4 de maig), pago 4586-4587. 

RGE núm. 1840/94, relativa al capital aportat pels distints 
socis de l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4588-4589. 

RGE núm. 1841/94, relativa al capital desemborsat per 
cada soci de l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear, 
DS núm. 114 (4 de maig), pago 4589. 

RGE núm. 2080/94, relativa a empresa que ha valorat el 
dret d'utilització de la marca YANKO, DS núm. 117 (17 de 
maig), pago 4691. 

RGE núm. 2081/94, relativa a la utilització de la marca 
YANKO, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4691. 



DIAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1994 /Fascicle 2 223 

RGE núm. 3419/94, relativa a quantitat en fase OP a 
30.09.94 de les partides referents al Pla de Reindustrialització, 
DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 5003 . 

RGE núm. 3420/94, relativa apartides pressupostaries que 
es destinaran per al Pla de reindustrialització el 1994, DS núm. 
124 (25 d'octubre), pago 5005-5006. 

RGE núm. 3483/94, relativa a cessió d'una caseta de peons 
caminers a l'Ajuntament de Formentera, DS nÚID. 124 (25 
d'octubre), pago 5007-5008. 

RGE núm. 3509/94, relativa a actuacions preses en materia 
de Protecció Civil previes a les anunciades pluges de gran 
intensitat del mes d'octubre, DS núm. 125 (26 d 'octubre), pago 
5048-5049. 

RGE núm. 4451/94, relativa a papereres a les estacions de 
tren, DS nÚID. 131 (16 de novembre), pago 5283. 

RGE núm. 4452/94, relativa a inversions en protecció civil 
durant el 1993 i 1994 per prevenir efectes de pluges 
torrencials, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 5285-5286. 

VERGER 1 POCOVÍ, JOAN (Grup parlamentari Partit 
Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1273/94, d'iniciativa legislativa popular, relativa 

a la prohibició de la incineració de residus solids, DS núm. 127 
(3 de novembre), pago 5151-5153 i 5156. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a la gestió del Govem en materia d'activitats 
classificades, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4343. 

RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política hidraulica, DS nÚID. 121 (11 d'octubre), pago 4925-
4926. 

RGE núm. 3080/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió i actuacions del Govem de la Comunitat en 
relació amb el proveÜllent d'aigua potable en alta als municipis 
de les Illes Balears, DS nÚID. 125 (26 d'octubre), pago 5057-
5058. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 39/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a promoció de la producció d'energia electrica 
d'origen fotovoltaic i la cogeneració d'energia, DS núm. 122 
(18 d'octubre), pago 4965-4966. 

RGE núm. 2889/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relati va a mesures complementaries en materia d' aigua potable, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4985-4988. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia de patrimoni historie, promoció 
sociocultural, animació sociocultural, diposit de llibres i 
esports, DS nÚID. 136 (13 de desembre), pago 5697-5698 i 
5700-5701. 

VlDAL I BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 979/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a renda mínima d' inserció social, DS núm. 117 (17 de 
maig), pago 4718-4720 i 4723. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 115/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política del Govem en relació als centres d'acollida de 
menors, DS núm. 101 (9 de mars;), pago 4149. 

RGE nÚID. 288/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general d'acció social, DS núm. 105 (22 de 
mars;), pago 4279-4280. 

RGE núm. 1374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d' acollida, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4525. 

RGE nÚID. 3517/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, DS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5332-5333. 

Mocions 
RGE nÚID. 1360/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general d'acció social, DS núm. 107 (12 
d' abril), pago 4370-4371 i 4373. 

RGE núm. 1897/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, DS núm. 116 
(11 de maig), pago 4665-4667 i 4669. 

RGE núm. 5097/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, DS núm. 136 
(13 de desembre), pago 5656-5658 i 5660-5661. 

Preguntes 
RGE núm. 1149/94, relativa a l'atenció de toxicomanies 

a la part forana de Mallorca, DS núm. 107 (12 d 'abril), pago 
4331-4332. 

RGE núm. 1150/94, relativa al seguiment de les Unitats 
Terapeutiques de la droga, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 
4333. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la 
cooperació amb paYsos en vies de desenvolupament, DS núm. 
129 (9 de novembre), pago 5221 i 5224. 

RGE núm. 2890/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a destinació del Govem de la Comunitat de 50 milions 
de pessetes a Rwanda per pal·liar la greu situació que pateix, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4991. 

VIDAL 1 JUAN, COSME (Grup Parlamentari Mixt) 

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autónoma de les IlIes Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4770-4771, 4778-4779, 
4814-4815,4820,4836-4837 i 4840-4842. 
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Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5437,5449-5450,5453-5454, 
5459,5467,5469-5470,5474,5527,5538,5540-5541 i5558. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 918/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a modificació de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de 
declaració del primer de maní: com a dia de les Illes Balears, 
DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4396 i 4399. 

RGE núm. 969/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació del consell per a la igualtat d'oportunitats de 
la dona, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4436-4437. 

RGE núm. 1538/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, 
reguladora de I'objecció de consciencia i la prestació social 
substitutórla, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4617-4618. 

RGE núm. 3263/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
relativa a l'organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la creació 
de comissions d'investigació, DS núm. 129 (9 de novembre), 
pag.5237. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 115/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política del Govem en relació als centres d'acollida de menors, 
DS núm. 101 (9 de mary), pago 4146-4147 i 4149-4150. 

RGE núm. 288/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general d'acció social, DS núm. 105 (22 de 
mary), pago 4278. 

RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem e materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4420-4421. 

RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del Govem en materia de dialeg social i 
concertació social, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4348. 

RGE núm. 13 85/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4493-4494. 

RGE núm. 1374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4523-4524. 

RGE núm. 1777/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de transferencies 
corrents, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4706. 

RGE núm. 1849/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política de l'executiu en relació a compliment de les mesures 
previstes a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de 
golf, DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5187-5188 i 5191-
5192. 

RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govem de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5374. 

RGE núm. 2961194, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4958. 

RGE núm. 3080/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió i actuacions del Govem de la Comunitat en 
relació amb el proveYrnent d'aigua potable en alta als 
municipis de les Illes Balears, DS núm. 125 (26 d'octubre), 
pago 5055-5056. 

RGE núm. 3081194, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a actuacions del Govem de la Comunitat en relació 
amb un regim de fiscalitat especial per a les Illes Balears, DS 
núm. 124 (25 d'octubre), pago 5012-5013. 

RGE núm. 333l/94, del Grup Parlamentari Socialista, del 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a favoritismes i abusos 
en la contractació de personal, DS núm. 129 (9 de novembre), 
pag.5213-5214. 

RGE núm. 3517/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, DS núm. 132 
(22 denovembre), pago 5331-5332. 

Mocions 
RGE núm. 3460/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política fmancera de la Junta d'aigües, DS núm. 99 
(1 de mary), pago 4090 i 4094-4095 . 

RGE núm. 1360/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política general d'acció social, DS núm. 107 (12 
d'abril), pago 4368-4369 i 4373. 

RGE núm. 1701194, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política de dialeg social i concertació social, DS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4498-4499 i 4502. 

RGE núm. 1775/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4555. 

RGE núm. 1894/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 115 (10 de maig), pago 4636-4637 i 4639. 

RGE núm. 1897/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa apolítica demenors i centres d'acollida, DS núm. 116 
(11 de maig), pago 4663-4664, 4668 i 4670. 

RGE núm. 3547/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), 
pago 5166-5167 i 5171. 

RGE núm. 4612/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a compliment de les mesures previstes a la Llei de camps de 
golf, de la ConselJeria de Govemació, DS núm. 132 (22 de 
novembre), pago 5341-5342 i 5345-5346. 

RGE núm. 5057/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govem de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, DS núm. 136 (13 de desembre), pago 
5640-5641 i 5644-5645. 

RGE núm. 5097/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, DS núm. l36 
(13 de desembre), pago 5654-5655 i 5659-5661. 

Preguntes 
RGE núm. 3390/93, relativa a construcció d'una nova seu 

per al Consell Insular d'Eivissai Formentera, DS núm. 101 (9 
de mary), pago 4131-4132. 

RGE núm. 114/94, relativa al tancament del Centre 
d'Acollida de Menors d'Eivissa, DS núm. 99 (1 de mary), 
pag.4080. 
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RGE núm. 377/94, relativa al fman~ament pel Govem 
d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 
DS núm. 100 (2 de mary), pago 4105-4106. 

RGE núm. 1004/94, relativa a estand de les Balears a la fira 
"Alimentaria" a Barcelona, DS núm. 104 (16 de mary), pago 
4231. 

RGE núm. 10 19/94, relativa a publicitat de les concessions 
d'ajuts i subvencions als agricultors, DS núm. 105 (22 de 
mary), pago 4263. 

RGE núm. 1121/94, relativa a actuacions fetes pel Govem 
de la Comunitat per controlar l'execució de les obres del túnel 
de Sóller, DS núm. 105 (22 de mary), pago 4264. 

RGE núm. 1131/94, relativa a concessions d'abastament 
d'aigües a l'empresa Aguas de Formentera, SA, DS núm. 106 
(23 de mary), pago 4306-4307. 

RGE núm. 1132/94, relativa a concessions d'aigua pel 
regadiu del camp de golf Golf de Ibiza, SA, DS núm. 106 (23 
de mary), pago 4307-4308. 

RGE núm. 1299/94, relativa al contingut de l'informe 
favorable de la Conselleria per a la declaració d'interes social 
del camp de golf GolfIbiza, SA, DS núm. 107 (12 d'abril), 
pag.4337. 

RGE núm. 1300/94, relativa a la tramitació de concessions 
d'abastiment d'aigua en alta a empreses de les Pitiüses, DS 
núm. 109 (19 d'abril), pago 4412. 

RGE núm. 1623/94, relativa a la compra de la 
potabilitzadora d'Eivissa per part del Govem, DS núm. 109 (19 
d'abril), pago 4409-4410. 

RGE núm. 1649/94, relativa a la possible concessió de nous 
cabdals per al regadiu al camp de golf Golf Ibiza SA, DS núm. 
110 (20 d'abril), pago 4448-4449. 

RGE núm. 1727/94, relativa a condicions per a 
l' autorització del camp de golf Golf de Ibiza, SA, DS núm. 111 
(26 d'abril), pago 4478-4479. 

RGE núm. 1820/94, relativa a resultats deIs estudis sobre 
nivells irepercussions de l'explotació d'un aqüífer a SantRafel 
(Eivissa), DS núm. 113 (3 de maig), pago 4549-4550. 

RGE núm. 2086/94, relativa a programes de turisme 
familiar a les illes menors, DS núm. 117 (17 de maig), pago 
4692-4693. 

. RGE núm. 3484/94, relativa a construcció d'una Central 
Hortofrutícula a Eivissa, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 
5093-5094. 

RGE núm. 3860/94, relativa a construcció d'un escorxador 
a Formentera, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5244-
5245. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2537/93, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a mesures per al compliment de la LIei 12/1988, de 17 de 
novembre, de camps de golf, DS núm. 100 (2 de mary), pago 
4123-4124 i 4126-4127. 

RGE núm. 3447/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a iniciar les obres a sa Canal a Eivissa i a es Pujols a 
Formentera per a l'evacuació urgent a centres hospitalaris deIs 
malalts i ferits de l'illa de Formentera, DS núm. 101 (9 de 
man;:), pago 4158-4159. 

RGE núm. 4131/93, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a creació de la biblioteca pública de Formentera, DS 
núm. 102 (10 de mary), pago 4190. 

RGE núm. 7l194, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a coneixement del catala per a l'accés a la funció 
pública, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5255 i 5258. 

RGE núm. 904/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a normalització de la llengua catalana, DS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4431 i 4434. 

RGE núm. 1008/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a Pla d'extensió de I'educació en els centres docents, 
DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4463-4464. 

RGE núm. 1257/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a normalització lingüística a l'esport, DS núm. 131 
(16 de novembre), pago 5297 i 5300. 

RGE núm. 1266/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a edició de material didactic en llengua catalana, DS 
núm. 112 (27 d'abril), pago 4540. 

RGE núm. 1267/94 i 1268/94, del Grup Parlamentari PP
UM, relatives a regulació que permeti als professors 
d'educació primaria descomptar de l'horari lectiu setrnanal les 
hores que dediquen al reciclatge en llengua catalana, i a 
conveni entre el Mec i la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears per experimentar conjuntament el MEPIB, DS núm. 
113 (3 de maig), pago 4571-4572 i 4575-4576. 

RGE núm. 1271/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a pla regional de toxicomanies, DS núm. 118 (18 de 
maig), pago 4733 i 4735. 

RGE núm. 1539/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació deis reials decrets 551/1985 i 20/1988, 
DS núm. 136 (13 de desembre), pago 5666. 

RGE núm. 1739/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a estudi del sector textil a Eivissa, DS núm. 117 (17 
de maig), pago 4712-4714. 

RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la 
cooperació amb palsos en vies de desenvolupament, DS núm. 
129 (9 de novembre), pago 5219-5220 i 5223. 

RGE núm. 2890/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a destinació del Govem de la Comunitat de 50 milions 
de pessetes a Rwanda per pal'liar la greu situació que pateix, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4989-4990. 

RGE núm. 2911/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a accés públic a les platges, DS núm. 123 (19 
d'octubre), pago 4998. 

RGE núm. 3267/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a destinació i ús del port de Sant Antoni (Eivissa), DS núm. 
128 (8 de novembre), pago 5193-5194 i 5197-5199. 

RGE núm. 3444/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a reobertura del centre d'acollida infantil Pare Huix d'Eivissa, 
DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5607-5610. 

RGE núm. 4453/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la problematica de la concessió de l'explotació i 
construcció del túnel de Sóller, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5600. 

RGE núm. 4495/94, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a regulació del transit del port de Sant Antoni 
(Eivissa), DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5587-5588 i 
5590. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 2616/94, relativa a atribució de competeneies 

als eonsells insulars en materia de patrimoni historie, 
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promoció sociocultural, animació sociocultural, dipósit de 
llibres i esports, OS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4879-4880; 
OS núm. 136 (13 de desembre), pago 5684-5685. 

MEMBRESDELGOVERN 

CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA, PERE J. 
MOREY 1 BALLESTER 

Projectes de !Iei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts general s de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5485-5488. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2300/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política en relació amb el sector Ileter, OS núm. 120 (lO 
d'octubre), pago 4868-4869 i 4872-4873. 

Mocions 
RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, OS núm. 113 
(3 de maig), pago 4561-4564 i 4566. 

Preguntes 
RGE núm. 615/94, relativa a abocament d'escombraries i 

metalls en el Parc de s' Albufera, OS núm. 99 (1 de marr;:), pago 
4078-4079. 

RGE núm. 829/94, relativa a la situació actual de 
¡'accionariat d' AGAMA, OS núm. 101 (9 de marr;:), pag.4133-
4134. 

RGE núm. 906/94, relativa a empreses que varen participar 
del programa "Ilet per als escolars" durant 1993, OS núm. 102 
(lO de marr;:), pago 4176. 

RGE núm. 1004/94, relativa a estand de les Balears a la fITa 
Alimentaria a Barcelona, OS núm. 104 (16 de marr;:), pago 
4231. 

RGE núm. 1019/94, relativa a publicitat de les concessions 
d'ajuts i subvencions als agricultors, OS núm. 105 (22 de 
marr;:), pago 4263. 

RGE núm. 1020/94, relativa a ajuts i subvencions de la 
conselleria als agricultors, DS núm. 105 (22 de marr;:), pago 
4264. 

RGE núm. 1634/94, relativa a motius per no publicar el 
Reglament que desenvolupa la Llei 1/92 de protecció deIs 
animals que viuen a I'entorn huma, OS núm. 109 (19 d'abril), 
pag.4407. 

RGE núm. 1937/94, relativa a la previsió d'inversions per 
al Parc Natural de l'Albufera d'es Grau, OS núm. 115 (lO de 
maig), pago 4622-4623. 

RGE núm. 1938/94, relativa a declaració de Parc Natural a 
l'Albufera d'es Grau, OS núm. 115 (lO de maig), pago 4623. 

RGE núm. 3511/94, relativa a valoració deis d'anys a 
I'agricultura, la ramaderia i els boscos de les darreres pluges 
intenses a l'illa de Mallorca, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5047-5048. 

RGE núm. 3484/94, relativa a construcció d'una Central 
Hortofrutícula a Eivissa, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 
5093-5094. 

RGE núm. 3838/94, relativa a fumigació de boscos, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5319-5320. 

RGE núm. 3846/94, relativa a la situació en que es troba 
la tramitació "Qualitat controlada" per al peix de les Illes 
Balears, OS núm. 130 (15 de novembre), pago 5243. 

RGE núm. 3860/94, rclativaa constJ ucció d' un escorxador 
a Formentera, OS núm. 130 (15 de novembre), pago 5244-
5245. 

CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA, 
CRISTÓFOL TRIAY 1 HUMBERT 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5534-5538. 

Preguntes 
RGE núm. 690/94, relativa a La solvencia de l'empresa 

American Eagle quan es va signar el protocol d'intencions, 
OS núm. 100 (2 de marr¡:), pago 4102-4103. 

RGE núm. 691/94, relativa als resultats de la investigació 
sobre la solvencia de l'empresa American Eagle, OS núm. 
100 (2 de marr;:), pago 4104-4105. 

RGE núm. 692/94, relativa a la despesa total com a 
conseqUéncia de les negociacions mantingudes amb l' empresa 
American Eagle, DS núm. 100 (2 de marr¡:), pago 4108-4109. 

RGE nÚID. 905/94, relativa a la persona del Govem de la 
Comunitat autónoma de les JII Balears que va iguar el 
protocoJ d'intencions amb ( empresa American Eagle, DS 
núm. 102 (10 demarr;:), p~g. 4175-4176. 

RGE núm. 1134/94, relativa a quantitats pressupostades 
per al Pla de Reindustrialització a 1994, DS núm. 106 (23 ae 
marr;:), pago 4308-4309. 

RGE núm. 1136/94, relativa a quantitat en fase "OP" a 1-
03-93 de les partides referents al Pla de Reindustrialització, 
DS núm. 106 (23 de marr¡:), pago 4309. 

RGE núm. 1139/94, relativa a empreses a les quals 
participa el Govern a través de Foment Industrial, DS núm. 
106 (23 de marr;:), pago 4309-4310. 

RGE núm. 1447/94, relativa a motius de la baixa del 
concepte 443500.76100 Consells Insulars deIs Pressuposts del 
1993, OS núm. 109 (19 d'abril), pago 4408-4409. 

RGE núm. 1577/94, relativa a la resposta a la petició de 
documentació RGE núm. 723/93, DS núm. 109 (19 d'abril), 
pag.441O. 

RGE núm. 1578/94, relativa a la petició de documentació 
RGE núm. 731/93, OS núm. 110 (20 d'abril), pago 4446-4447. 

RGE núm. 1705/94, relativa a inversions per la reducció 
del consum d'energia a la planta hotelera, OS núm. 112 (27 
d'abril), pago 4514-4515. 

RGE núm. 1740/94, relativa a la partida pressupostaria per 
al foment de les indústries del reciclatge a 1994, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4515-4516. 

l 



DIAR! DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1994/Fascicle 2 227 

RGE núm. 1741/94, relativa a subvencions per fomentar les 
inversions a la indústria del recic1atge a 1994, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4516-4517. 

RGE núm. 1832/94, relativa a comunicació sobre política 
frral, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4584. 

RGE núm. 1833/94, relativa a negociacions per tal que 
arribin una part deis 18.000 milions per formació continua, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4587-4588. 

RGE núm. 1834/94, relativa a la creació i desenvolupament 
de laboratoris de controls de qualitat, DS núm. 115 (10 de 
maig), pago 4624-4625. 

RGE núm. 1836/94, relativa a la aprovació del Pla Director 
per a la gestió deis res idus solids urbans d'Eivissa, DS núm. 
114 (4 de maig), pago 4583. 

RGE núm. 1839/94, relativa al capital inicial, socis i 
participació a l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear, 
DS núm. 114 (4 de maig), pago 4586-4587. 

RGE núm. 1840/94, relativa al capital aportat pels distints 
socis de l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4588-4589. 

RGE núm. 1841/94, relativa al capital desemborsat per 
cada soci de l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear, 
DS núm. 114 (4 de maig), pago 4589. 

RGE núm. 2080/94, relativa a empresa que ha valorat el 
dret d'utilització de la marca Y ANKO, DS núm. 117 (17 de 
maig), pago 4691. 

RGE núm. 2081/94, relativa a la utilització de la marca 
YANKO, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4691. 

RGE núm. 3155/94, relativa a diposits d'urani de l'aeroport 
de Palma, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4864-4865. 

RGE núm. 3418/94, relativa a quan estara enllestit l'estudi 
economicofmancer referit a la terminació del Polígon 
Industrial de Ferreries, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5050-5051. 

RGE núm. 3419/94, relativa a quantitat en fase OP a 
30.09.94 de les partides referents al Pla de reindustrialització, 
DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 5003. 

RGE núm. 3420/94, relativa apartides pressupostaries que 
es destinaran per al Pla de reindustrialització el 1994, DS núm. 
124 (25 d'octubre), pago 5005-5006. 

RGE núm. 4959/94, relativa al Pla de Residus Solids 
Urbans de l'illa de Formentera, OS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5362-5363. 

CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS, 
BARTOMEU ROTGER 1 AMENGUAL 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5442-5444 i 5446-5447. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 3106/93, del Grup Parlamentari Mixt, de 

patrirnoni historicoartístic, DS núm. 103 (15 de mar¡;;), pago 
4216-4217. 

t 

Interpel'lacions 
RGE núm. 4132/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experirnentació i aplicació del model educatiu a les 
IlIes Balears, OS núm. 101 (9 de man;:), pago 4140-4142 i 
4145 . 

RGE núm. 772/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la protecció d'arees urbanes historiques, DS núm. 
108 (13 d'abril), pago 4388-4390 i 4393-4394. 

RGE núm. 1385/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears, DS 
núm. 111 (26 d'abril), pago 4492-4493 i 4495-4496. 

RGE núm. 2961/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana a les Illes Balears, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4956-4957 i 4961. 

Mocioos 
RGE núm. 1102/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a experirnentació i aplicació del model educatiu propi 
de les Illes Balears, DS núm. 105 (22 de mar¡;;), pago 4267-
4268 i 4270. 

Preguntes 
RGE núm. 670/94, relativa a la biblioteca auxiliar de 

l' Arxiu Oiocesa de Mallorca, DS núm. 100 (2 de mar¡;;), pago 
4103-4104. 

RGE núm. 671/94, relativa a la declaració d'interes social 
de Can Aulet des Molí (Llucmajor), DS núm. 100 (2 de 
mar¡;;), pago 4107-4108. 

RGE núm. 672/94, relativa a obres d'art a l'aeroport de 
Palma, OS núm. 100 (2 de mar¡;;), pago 4110. 

RGE núm. 673/94, relativa al catala al CoHegi d'advocats, 
DS núm. 101 (9 de mar¡;;), pago 4134-4135. 

RGE núm. 719/94, relativa a la nova seu de la Direcció 
Provincial d'Educació i Ciencia a Balears, DS núm. 101 (9 de 
mar¡;;), pago 4135-4136. 

RGE núm. 728/94, relativa a l'ús del mallorquí, menorquí 
i eivissenc al Senat, DS núm. 101 (9 de mar¡;;), pago 4136-
4137. 

RGE núm. 729/94, relativa a planols de Can Sales, DS 
núm. 101 (9 de marf¡:), pago 4137-4138. 

RGE núm. 858/94, relativa a la reunió del Consell Balear 
de Cultura, DS núm. 102 (10 de mar¡;;), pago 4178-4179. 

RGE núm. 996/94, relativa a l' informe sobre jacirnents 
arqueologics a Can Aulet des Molí (Llucmajor), DS núm. l04 
(16 de mar¡;;), pago 4234. 

RGE núm. 997/94, relativa als fitxers de l' Arxiu Diocesa 
de Mallorca, DS núm. 104 (16 de mar¡;;), pago 4235. 

RGE núm. 998/94, relativa a despeses del 1993 en 
restauració documents, DS núm. 104 (16 de marf¡:), pago 4235-
4236. 

RGE núm. 1092/94, relativa al cobrament de multes 
imposades per maImetre el patrimoni historic i artístic, DS 
núm. 105 (22 de mar¡;;), pago 4259-4260. 

RGE núm. 1093/94, relativa a la preservació deIs elements 
arquitectonics existents en 1 'actual tra¡;;at de la carretera Deill
Sól1er, DS núm. 105 (22 de mar¡;;), pago 4260-4261. 

RGE núm. 1138/94, relativa a personal del Museu de 
Menorca, OS núm. 110 (20 d'abril), pago 4450-4451. 
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RGE núm. 1255/94, relativa a actes de futbol en llengua 
catalana, DS núm. 110 (20 d' abril), pago 4451. 

RGE núm. 1576/94, relativa a aportació per fman¡¡:,ar la 
construcció de l'Institut d'Ensenyan¡¡:,a Secundaria de Ferreries 
(Menorca), DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4334-4335. 

RüE núm. 1585/94, relativa al cobriment de la pla'Ya de 
restaurador en el Museu Puig ses Molins d'Eivissa, DS núm. 
107 (12 d'abril), pago 4335-4336. 

RGE núm. 1704/94, relativa a creació d'una xarxa de 
tecnics de patrimoni, DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4474-
4475. 

RüE núm. 1838/94, relativa a la continuació en la tasca de 
restaurar les torres de defensa de Formentera, DS núm. 114 (4 
de maig), pago 4583-4584. 

RGE núm. 3614/94, relativa a l'aportació de25 milions per 
a la construcció d'una piscina coberta a CiutadelIa, DS núm. 
126 (2 de novembre), pago 5092-5093. 

RUE núm. 4993/94, relativa a tancament d'alguns serveis 
a la Biblioteca Pública de Maó, DS núm. 135 (30 de 
novembre), pago 5584. 

RGE núm. 4994/94, relativa a cobrír places vacant de la 
Biblioteca Pública de Maó, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pago 5584-5585. 

RGE núm. 4995/94, relativa a l'ajustada plantilla de la 
Biblioteca Pública de Maó, DS núm. 135 (30 de novembre), 
pag.5585. 

CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA, JAUME 
MATAS 1 PALOU 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3581/94, 3598/94 i 3612/94 deIs Grups 

Parlanlentaris PSM i EEM, Socialista i Mixt, respectivament, 
al Projecte de lIei RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals 
de la comunitat autonoma de les Illes Balears per a11995 DS 
núm 126 (2 de novembre), pago 5098-5102,5105-5107,5113-
5117,5124-5126 i 5127-5128. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentarí Socialista, 

relativa a política del Govem en materia de dialeg social i 
concertació social, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4346-4347 
i 4350-4351. 

RGE núm. 1777/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem en materia de transferencies 
corrents, DS núm. 117 (17 de maig), pago 4705-4706 i 4709-
4710. 

RGE núm. 3081/94, del Grup Parlamentarí Socialista, 
relativa a actuacions del Govem de la eomunitat en relació amb 
un reginl de fiscalitat especial per a les Illes Balears, DS núm. 
124 (25 d'oetubre), pago 5011-5012 i 5015-5016. 

Preguntes 
RGE núm. 3390/93, relativa a construeció d'una nova seu 

per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, DS núm. 101 (9 
de mar¡¡:,), pago 4131-4132. 

RGE núm. 377/94, relativa al fmans;ament pel Govem 
d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 
DS núm. 100 (2 de mars;), pago 4105-4106. 

RGE núm. 663/94, relativa a la mesura especial que 
permeti a l'IBASAN incomplír la Llei de Mesures de Foment 
del Patrírnoni Historie de les Illes Balears, DS núm. 99 (1 de 
mar'Y), pago 4079. 

RGE núm. 828/94, relativa al projecte de Ilei de' emissió 
de deute públic, DS núm. 101 (9 de mar~), pago 4132-4133. 

RGE núm. 898/94, relativa a serveis adserits a 
Vicepresidencia, DS núm. 102 (10 de mar~), pago 4174. 

RGE núm. 900/94, relativa a situació de les dones, ns 
núm. 102 (10 de mar~), pago 4175. 

RGE núm. 1466/94, relativa a tributació sobre el joe, DS 
núm. 107 (12 d'abril), pago 4332-4333. 

RGE núm. 1724/94, relativa a la no remissió al Parlament 
de la documentació referida a liquidacions per canon de 
sanejament d'aigües, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4552-
4553. 

RGE núm. 1742/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Carotest Balear, SA, DS núm. 111 
(26 d'abril), pago 4475-4476. 

RGE núm. 1743/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Soeietat Comercial Balear de Multipropiedad, 
SA, durant el 1993, DS núm. 111 (26 d'abríl), pago 4476-
4478. 

RGE núm. 1744/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Polivas, SA durant el 1993, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4479-4480. 

RGE núm. 1745/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Centro de diagnóstico prenatal y 
genética médica, SA durant el 1993, DS núm. 111 (26 
d'abril), pago 4480-4481. 

RGE núm. 1746/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts perla Societat HAGSSWELEK, SA durant el 1993, 
DS núm. 111 (26 d'abríl), pago 4481-4482. 

RGE núm. 1748/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Satelba, SA durant el 1993, DS núm. 
112 (27 d'abril), pago 4510-4511. 

RGE núm. 1749/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat FUCHELMAN, SA durant el 1993, 
DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4511-4512. 

RGE núm. 1799/94, relativa al Projecte de Llei de 
modificació de la Llei 1/1991, de 27 de novembre, reguladora 
del canon de sanejament d'aigües, DS núm. 117 (17 de maig), 
pag. 4695. 

RGE núm. 1823/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Sociedad Balear de Capital Riesgo, SA durant 
el 1993, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4547-4548. 

RGE núm. 1872/94, relativa a despeses per "actes socials" 
del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 117 (17 de maig), 
pag.4692. 

RGE núm. 1873/94, relativa a despeses per "grups i 
exposicions populars" del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4693-4694. 

RGE núm. 1874/94, relativa a despeses per "die s d'honor" 
del Pavelló Balear de I 'Expo-92, DS núm. 117 (17 de maig), 
pag.4694. 

RGE núm. 1875/94, relativa a despeses globals de 
promoció i actes socials del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS 
núm. 117 (17 de maig), pago 4695. 
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RGE núm. 1876/94, relativa a la despesa consignada com 
a "sección española" del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS 
núm. 118 (18 de maig), pago 4726. 

RGE núm. 3351 /94, relativa a relacions del Govem amb el 
Sr. Francesc Berga, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4975-
4976. 

RGE núm. 3407/94, relativa a projecte de llei del sistema 
defmitiu de fman'Yament de les competencies atribuIdes als 
Consells Insulars, DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4975. 

RGE núm. 3488/94, relativa a si s'havia assabentat el 
Govem de la comunitat que l'empresa Bon Sossec tenia un 
deute amb el Ministeri d'Hisenda, DS núm. 124 (25 
d'octubre), pago 5004. 

RGE núm. 3489/94, relativa a si té previst la Societat 
Balear de Capital Risc promoure o subscriure alguna nova 
ampliació de capital amb Bon Sossec, DS núm. 124 (25 
d'octubre), pago 5006. 

RGE núm. 3490/94, relativa a quin volum de vendes ha 
realitzat l' empresa Bon Sossec els anys 1993 i 1994 i quin IV A 
ha meritat, DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 5008. 

RGE núm. 3491/94, relativa a si l'empresa Bon Sossec ha 
pagat l'IV A corresponent als anys 1993 i 1994, DS núm. 124 
(25 d'octubre), pago 5008-5009. 

RGE núm. 3492/94, relativa a volum de vendes que es 
correspon amb el deute que té l'empresa Bon Sossec amb el 
Ministeri d'Hisenda, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5049-
5050. 

RGE núm. 3493/94, relativa a gestions que s'han fet perque 
no es produís l'embargament pel deute que té l'empresa Bon 
Sossec amb el Ministeri d'Hisenda, DS núm. 125 (26 
d'octubre), pago 5051-5052. 

RGE núm. 3494/94, relativa a possibilitat raonable de 
recuperar els 425 milions aportats a Bon Sossec en els tres 
próxims anys, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 5052-5053. 

RGE núm. 3831/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'instal·lacions de 
producció, de distribució i de transport d'energia, DS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5315. 

RGE núm. 3832/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'aigües, DS núm. 
133 (23 de novembre), pago 5364. 

RGE núm. 3839/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'ensenyament 
universitari, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5246-5247. 

RGE núm. 3847/94, relativa a situació legal deIs 
apartaments turístics "Orquídia" de Santa Eularia del Riu, DS 
núm. 130 (15 de novembre), pago 5245. 

RGE núm. 4460/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'espectacIes 
públics, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5243-5244. 

RGE núm. 4499/94, relativa a autorització a "Sa Nostra" 
per a la compra d'una fmca a Son Fuster, DS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5367-5368. 

RGE núm. 4500/94, relativa a control de gestió practicat 
sobre la compra per "Sa Nostra" d'una fmca a Son Fuster, DS 
núm. 133 (23 de novembre), pago 5368-5369. 

RGE núm. 4916/94, relativa a consorci per salvar Bon 
Sossec, DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5314. 

RGE núm. 4918/94, relativa a imposts pel concepte de 
transmissions patrimonials que ha donat dret l'adquisició de 

l'edifici de Son Fuster per part de "Sa Nostra", DS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5316-5317. 

RGE núm. 4919/94, relativa a imposts pel concepte 
d' actes jurídics documentats que ha donat dret l'ampliació de 
capital de l'empresa Bon Sossec SA., OS núm. 132 (22 de 
novembre), pago 5318-5319. 

Pro postes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 2730/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
per determinar les possibles irregularitats en materia del canon 
de sanejament d'aigües, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 
4892-4896. 

RGE núm. 2966/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a les inversions financeres temporals de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (10 d'octubre), 
pago 4903-4908. 

CONSELLERDE FUNCIÓ PÚBLICA, JOSÉ ANTONIO 
BERASTAIN I DÍEZ 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts general s de la 

comunítat autónoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5431-5434. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 720/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la 
Sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, OS núm. 109 
(19 d'abril), pago 4413-4414 i 4417-4418. 

RGE núm. 3331194, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a favoritismes i abusos en la contractació de personal, 
DS núm. 129 (9 de novembre), pago 5212-5213 i 5216-5217. 

Preguntes 
RGE núm. 183/94, relativa a les activitats de l'IBAP una 

vegada suprimit, DS núm. 99 (1 de mar9), pago 4077-4078. 

CONSELLERADE GOVERNACIÓ, CATALINA CIRER 
I ADRO VER 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5543-5547. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 115/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política del Govem en relació als centres d'acollida de 
menors, OS núm. 101 (9 de mar~), pago 4147-4148 i 4150. 

RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la gestió del Govem en materia d'activitats 
classificades, OS núm. 107 (12 d'abril), pago 4339-4340 i 
4344-4345. 

RGE núm. 1374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política de menors i centres d'acollida, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4520-4523 i 4527-4528. 
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RGE núm, 3408/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Oecret 75/94, de?6 de maig, sobre barem de merits 
de valoració autonómica en els concursos de funcionaris 
d'Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Govemació, OS núm, 128 (8 de novembre), 
pago 5181-5183 i 5186-5181. 

RGE núm. 3517/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió de les competencies de menors, OS núm. 132 
(22 de novembre), pago 5329-5331 i 5334-5335. 

Preguntes 
RGE núm. 114/94, relativa al tancament del Centre 

d'Acollidade Menors d'Eivissa, OS núm. 99 (1 de man,:), pago 
4080. 

RGE núm. 1804/94, relativa a la desaparició del programa 
Grup d'Educadors de Carrer (Grec), OS núm. 113 (3 de maig), 
pag.4546-4547. 

RGE núm. 2086/94, relativa a programes de turisme 
familiar a les iHes menors, OS núm. 117 (17 de maig), pago 
4692-4693. 

RGE núm. 3355/94, relativa a qualque estudi sobre la 
conveniencia de transformar la caselIa de carretera de la Mola 
en alberg juvenil, OS núm. 122 (18 d'octubre), pago 4943-
4944. 

RGE núm. 3356/94, relativa a quin cost tendra l'adaptació 
de l'edifici que pretenen transformar-lo en albergjuvenil a la 
Mola de Formentera, OS núm. 122 (18 d'octubre), pago 4944-
4945. 

RGE núm. 3509/94, relativa a actuacions preses en materia 
de Protecció Civil previes a les anunciades pluges de gran 
intensitat del mes d'octubre, OS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5048-5049. 

RGE núm. 3609/94, relativa a previsions respecte del Pla 
Integral del Menor, OS núm. 126 (2 de novembre), pago 5094-
5095. 

RGE núm. 3834/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de cooperatives i de 
mutualitats no integrades dins el sistema de la seguretat social, 
OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5287-5288. 

RGE núm. 3835/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'execució de la 
legislació laboral, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5288-
5289. 

RGE núm. 3836/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de salvament 

'marítim, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5289-5290. 
RGE núm. 3840/94, relativa a causes que impedeixen el 

traspas de funcions i de serveis en materia de gestió de les 
prestacions i serveis socials del sistema de la seguretat social: 
INSERSO, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5287. 

RGE núm. 4452/94, relativa a inversions en protecció civil 
durant el 1993 i 1994 per prevenir efectes de pluges 
torrencials, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5285-5286. 

ROE núm. 4461/94, relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de casinos, jocs i 
apostes, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5284-5285. 

, 

CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIó 
DEL TERRITORI, BARTOMEU REUS 1 BELTRAN 

Interpel·lacions 
ROE núm. 80/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a problematica del túnel de Sóller, OS núm. 102 (10 
de man,:), pago 4181 i 4184. 

RGE núm. 265/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa u transpOlt pt:1 [t:rrocarril, DS núm. 104 (16 de mary), 
pago 4237-4238 i 4241. 

ROE núm. ] 789/94, del Grup Parlamentari 'ocialista, 
relativa a execllció del programa d inversions en arreleres, 
OS núm. 117 (17 de Olaig), pago 4697-4698 i 4702-4703 . 

R E núm. 1849/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a polltica de I'executiu en relació a compliment de les 
mesures previstes a la L1ei 12/J988, de 17 de novembre, de 
camps de golf, OS núm. 128 (8 de novembre), pago 5188-
5189 i 5 192-5193 . 

RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 
a política hidraulica, OS núm. 121 (11 d'octubre), pago 4921-
4923 i 4927-4928. 

RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a polltica fen-oviaria del Govero de la comunitat, OS 
núm. 122 (18 d'octubre), pago 4949-4951 j 4954. 

RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari ocialista, 
relativa a condicionament de la can·etera Deia-S61ler, DS 
núm. 121 (11 d'octubre), pago 4915-4916,4919-4920. 

RGE núm. 3080/94, del Grllp ParLan1entari Socialista, del 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a gesti6 i actuacion del 

overo de La Comunitaten relació amb el prove"únenl d'aiglla 
potable en alta als mllnicipis de les Illes Balears, OS núro. 125 
(26 d'octubre) pago 5054-5055 i 50;59. 

RGE núm. 3260/94, del Grup Parlarnentari Socialista, del 
Grup Parlamentari Sociali ta, relativa a problematica de la 
concessió de l explotació i construcci6 del túnel de Sóller, OS 
núm. 125 (26 d'octubre), pago 5062-5063 i 5067-5068. 

RGE núm. 3518/94 del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla General de Carreteres de la comunitat 
autonoma de les lIIes Balears, OS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5380-5381 i 5386. 

Preguntes 
RGE núm. 3445/93, relativa a previsions de 

compensacions a atorgar fetes per la Junta d' Aigües, OS núm. 
101 (9 de mary), pago 413l. 

RGE núm. 723/94, relativa a la retirada del vaixell 
"Salaria" del port de Sant Antoni de Portrnany, OS núm. 100 
(2 de mary), pago 4106. 

RGE núm. 782/94, relativa a la rehabilitació de l'estació 
de ferrocarril a Manacor, OS núm. 102 (10 de mary), pago 
4176-4177. 

RGE núm. 783/94, relativa a rebabUitació de l'estaci6 del 
trena aPobla,OSnúm. 102(IOdemary) pag.4177. 

RGE núm. 784/94, relativa a creaci6 de cami.J;lals verds, 
DS núm. 102 (lO de mary), pago 4177-4178. 

ROE núm. 859/94, relativa a la il-luminació de les 
rotondes de la calTetera Palma-Alcúdja (Inca), OS núm. 102 
(10 de mary), pago 4179. 

RGE núm. 860/94, relativa a oCllpació de ¡'autovía d 'Inca, 
DS núm. 103 (15 de mary), pago 4198-4199. 
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RGE núm. 1003/94, relativa al conveni subscrit entre 
IBASAN i l'Ajuntament de Capdepera en relació a les 
depuradores, DS núm. 104 (16 de man;:), pago 4230-4231. 

RGE núm. 1094/94, relativa a garanties de que l'ampliació 
de la carretera DeÍll-Sóller s'executara sense ampliació de la 
quantitat d'adjudicació, DS núm. 105 (22 de mars;), pago 4261. 

RGE núm. 1118/94, relativa a modificacions autoritzades 
al primer projecte del túnel de Sóller, DS núm. 105 (22 de 
mary), pago 4262. 

RGE núm. 1119/94, relativa a causes per concedir la 
primera prorroga en el tennini de construcció del túnel de 
Sóller, DS núm. 105 (22 de mary), pago 4262. 

RGE núm. 1120/94, relativa a causes per concedir la 
segona prorroga en el tennini de construcció del túnel de 
Sóller, DS núm. 105 (22 de mar~), pago 4263-4264. 

RGE núm. 1121/94, relativa a actuacions fetes pel Govem 
de la Comunitat per controlar l' execució de les obres del túnel 
de Sóller, DS núm. 105 (22 de mars;), pago 4264-4265. 

RGE núm. 1122/94, relativa a l'autentic cost real de les 
obres del túnel de SólIer a 31 de desembre del 1993, DS núm. 
105 (22 de mar~), pago 4265. 

RGE núm. 1123/94, relativa al delegat del Consell de 
Govem a la Societat concessionaria del túnel de Sóller, DS 
núm. 106 (23 de mary), pago 4307. 

RGE núm. 1124/94, relativa a propostes del Govem a la 
Comissió Permanent de política hidnlulica, DS núm. 106 (23 
de marr;:), pago 4310-4311. 

RGE núm. 1125/94, relativa a tancament per raons 
sanitaries deIs pous d'Emaya a Na Burgesa, DS núm. 106 (23 
de marr;:), pago 4311-4312. 

RGE núm. 1131/94, relativa a concessions d'abastament 
d'aigües a 1'empresa Aguas de Formentera, SA, DS núm. 106 
(23 de mary), pago 4306-4307. 

RGE núm. 1132/94, relativa a concessions d'aigua pel 
regadiu del camp de golf Golf de Ibiza, SA, DS núm. 106 (23 
de mars;), pago 4307-4308. 

RGE núm. 1299/94, relativa al contingut de l'informe 
favorable de la Conselleria per a la dec1aració d'interes social 
del camp de golf Golf Ibiza, SA, DS núm. 107 (12 d'abril), 
pag.4337. 

RGE núm. 1300/94, relativa a la tramitació de concessions 
d'abastiment d'aigua en alta a empreses de les Pitiüses, DS 
núm. 109 (19 d'abri1), pago 4412. 

RGE núm. 1304/94, relativa a la connexió de la xarxa de 
distribució d'aigua amb els vaixells que suposadament la 
transportaran, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4336. 

RGE núm. 1574/94, relativa a mesures per a l'urbanisme de 
les Pitiüses, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 4333-4334. 

RGE núm. 1599/94, relativa a l'aigua que s'extreu deIs 
pous de Sa Marineta, DS núm. 111 (26 d'abril), pago 4478. 

RGE núm. 1623/94, relativa a la compra de la 
potabilitzadora d'Eivissa per part del Govem, DS núm. 109 (19 
d'abril), pago 4409-4410. 

RGE núm. 1624/94, relativa a la utilització de l'aigua de la 
futura depuradora de Campos, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 
4512-4513. 

RGE núm. 1649/94, relativa a la possib1e concessió de nous 
cabdals per al regadiu al camp de golfGo1fIbiza, SA, DS núm. 
110 (20 d'abril), pago 4448-4449. 

RGE núm. 1652/94, relativa a motius per la concessió 
d'una tercera prorroga a 1'empresa constructora del Túnel de 
Sóller, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4448. 

RGE núm. 1653/94, relativa a inclusió del deute de 
l'empresa concessionaria del túnel de Sóller en les previsions 
de fman¡¡:ació del Govem, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 
4451-4452. 

RGE núm. 1654/94, relativa a deute actual de l'empresa 
concessionaria del Túnel de Sóller, DS núm. 110 (20 d'abril), 
pag. 4452-4453. 

RGE núm. 1655/94, relativa a estudis sobre els doblers 
que falten per fmalitzar el túnel de Sóller, DS núm. 111 (26 
d'abril), pago 4482-4483. 

RGE núm. 1656/94, relativa a mantenirnent del peatge del 
túnel de Sóller, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4516. 

RGE núm. 1657/94, relativa a indemnització per la 
recuperació de la concessió del túnel de Sóller, DS núm. 112 
(27 d'abril), pago 4517-4518 

RGE núm. 1658/94, relativa a la fmalització del túnel de 
Sóller, DS núm. 112 (27 d'abril), pago 4518-4519. 

RGE núm. 1727/94, relativa a condicions per a 
l'autorització del camp de golf Golf de Ibiza, SA, DS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4478-4479. 

RGE núm. 1750/94, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la Societat Bon Sossec, SA, durant el 1993, DS 
núm. 112 (27 d'abri1), pago 4513-4514. 

RGE núm. 1776/94, relativa a sol· licitud per desprotegir 
l' ANEI Dunes de Son Real, DS núm. 113 (3 de maig), pago 
4553. 

RGE núm. 1800/94, relativa a nova informació pública del 
Pla Director de Ports Esportius i Instal·lacions Nautiques de 
les Illes Balears, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4548-4549. 

RGE núm. 1801194, relativa a l'aprovació inicial del Pla 
Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, DS núm. 
113 (3 de maig), pago 4550-4551. 

RGE núm. 1802/94, relativa a l'aprovació inicial del Pla 
Director de Carreteres de les Illes Balears, DS núm. 113 (3 de 
maig), pago 4551-4552. 

RGE núm. 1820/94, relativa a resultats deIs estudis sobre 
nivells i repercussions de l'explotació d'un aqüífer a Sant 
Rafel (Eívissa), DS núm. 113 (3 de maig), pago 4549-4550. 

RGE núm. 1837/94, relativa al problema del creuament de 
la carretera PM-820 al seu pas per Sant Francesc Xavier, DS 
núm. 114 (4 de maig), pago 4582. 

RGE núm. 1848/94, relativa a transport marítirn de 
mercaderies en el port de Sant Antoní de Portmany, DS núm. 
114 (4 de maig), pago 4586. 

RGE núm. 1869/94, relativa a la paralització de les obres 
de Ses Covetes, DS núm. 115 (10 de maig), pago 4625-4626. 

RGE núm. 1956/94, relativa a resolucions de la Direcció 
General de Medi Ambient respecte del funcionament de la 
pedrera d'Establirnents, DS núm. 116 (11 de maig), pago 
4654-4655. 

RGE núm. 1957/94, relativa a dificultats per a la 
constitució del consorci amb les empreses explotadores per a 
la rehabilitació de pedreres, DS núm. 116 (11 de maig), pago 
4655-4656. 

RGE núm. 1958/94, relativa a quantitat pressupostaria 
prevista per a la rehabilitació de pedreres, DS núm. 116 (11 de 
maig), pago 4656-4657. 
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RGE núm. 1959/94, relativa a limitacions que imposa a les 
explotacions actuals la documentació del Pla de Pedreres, DS 
núm. 116 (11 de maig), pago 4657-4658. 

RGE núm. 1960/94, relativa a actuacions davant el 
funcionament iHegal del 95% de pedreres, DS núm. 116 (11 
de maig), pago 4658-4659. 

RGE núm. 1961/94, relativa a nombre de noves 
explotacions de pedreres des del 1990, DS núm. 116 (11 de 
maig), pago 4659. 

RGE mimo llJ62/94, relativa a participació en el 
fmanrrament de la potabilitzadora del Pont d' Inca, DS núm. 
116 (11 de maig), pago 4660-4661. 

RGE núm. 1963/94, relativa a la valoració de l'aprovació 
per part d'EMA YA de la construcció de la potabilitzadora del 
Pont d'Inca, DS núm. 116 (11 de maig), pago 4661-4662. 

RGE núm. 2904/94, relativa a aparcaments i balnearis als 
Espais d'Especial Interes de I'illa de Menorca, DS núm. 120 
(lO d'octubre), pago 4862-4863. 

RGE núm. 2905/94, relativa a propostes del Partit Popular 
als Plans Especials d'Ordenació de les ANEI a l'illa de 
Menorca per a garantir l'accessibilitat gratuita a les platges de 
l'illa, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4864. 

RGE núm. 2906/94, relativa a si estableixen els Plans 
Especials d'Ordenació de les ANEI a l'iJla de Menorca les 
mesures necessaries per a garantir l'accés gratult a les platges 
de Menorca, DS núm. 120 (10 d'octubre), pago 4865. 

RGE núm. 2907/94, relativa a mesures adoptades en els 
Plans Especials d'Ordenació de les ANEI a l'illa de Menorca 
per a garantir l'accés gratult a les platges, DS núm. 120 (10 
d'octubre), pago 4866. 

RGE núm. 3154/94, relativa a projectes d'embassament d 
eles Fonts Ufanes i el torrent Aumedra, DS núm. 120 (lO 
d'octubre), pago 4863. 

RGE núm. 3327/94, relativa a remissió del projecte de 
desviament del torrent de Manacor, DS núm. 122 (18 
d'octubre), pago 4945-4946. 

RGE núm. 3354/94, relativa a entrada en el Parlamcnt del 
Plade Transports Terrestres, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4943. 

RGE núm. 3403/94, relativa a la declaració d'espais 
Ilaturals protegits deIs illots de migjom i ponent d'Eivissa, DS 
núm. 123 (19 d' octubre), pago 4974-4975. 

RGE núm. 3404/94, relativa a l'aprovació inicial del Pla 
Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, DS núm. 
123 (19 d'octubre), pago 4976-4977. 

RGE núm. 3405/94, relativa a projecte de llei de sol rústic, 
DS núm. 123 (19 d'octubre), pago 4977. 

RGE núm. 3406/94, relativa a memories deis consells 
insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1993, 
DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 4947. 

RGE núm. 3412/94, relativa a fmanrració pel Govem del 
cost de l'aigua de l'Ebre, DS núm. 125 (26 d'octubre), pago 
5051. 

RGE núm. 3413/94, relativa al cost de l' aigua potabilitzada 
a Son Tugores, DS núm. 126 (2 de novembre), pago 5097-
5098. 

RGE núm. 3414/94, relativa a la fmanrració pel Govem de 
l'aigua potabilitzada a Son Tugores, DS núm. 127 (3 de 
novembre), pago 5136-5137. 

RGE núm. 3424/94, relativa a motill per la Il indicació as 
las ronda de Ses Paisses de la possibilitat d'arribar a la part 
sud de la badia de Portmany, D núm. 125 (26 d' tubre), 
pag. 5047. 

RGE núm. 3485/94, relativa a retols urbanilzaci6 Son 
Vilar-Biniatap, D nÚJn.. 125 (26 d'octubre), pago 5048. 

RGE núm. 3510/94, relativa a valoració deis danys a les 
arreteres de Pilla de Mallorca provocats pcr les darrere 

pluges de gran intensitnt del mes d'ul:lUbrt:, OS núm. 12'/ (3 
de novembre) pago 5135-5 1 6. 

RGF. núm. 3529/911, relativa a tran p rt d aigua de 
Tarragona, DS núm. 127 (3 de novemhre), pag. 5136. 

RGE núm. 3530/94, relati va a presslIpost del transport 
d'aigua de arragona, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 
5139. 

RGE núm. 3605/94, relativa a la barrera del pas a nivell 
del carrer Foradi, de Palma, DS núm. 126 (2 de novembre), 
pag. 5091. 

RGE núm. 3606/94, relativa a quan es pensa signar el 
conveni per a la fmall~ació de la depuradora de Portinatx, DS 
núm. 126 (2 de novembre), pago 5091-5092. 

RGE núm. 3607/94, relativa al compromís assumit pel 
Govem de la Comunitat autonoma de les Illes Balears referent 
a la potabilitzadora d'Eivissa, DS núm. 126 (2 de novembre), 
pag.5095. 

RGE núm. 3613/94, relativa a desviament de la carretera 
Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries, DS núm. 126 (2 de 
novembre), pago 5096-5097. 

RGE núm. 3648/94, relativa a la construcció de la "doble
via" Formentera-Eivissa, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 
5134-5135. 

RGE nlun. 3649/94, relativa a negoeiacions pertransferir 
competencies de transport marftim interinsular a la comunitat 
autónoma, DS núm. 127 (3 de novembre), pago 5135. 

RGE núm. 3650/94, relativa a expropiacions de telTel1ys 
per a la construcci6 de carreteres que s'han fet pel 
procediment ordinario DS núm. 127 (3 de novembre) pago 
5138-5139. 

RGE núm. 3692/94, relativa a cost del nou edifici de la 
COPOT, DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5178-5179. 

RGE núm. 3693/94, relativa a les funcions de I'IBA VI, 
DS núm. 128 (8 de novembre), pago 5179. 

RGE núm. 3848/94, relativa a situació administrativa deIs 
expedients d'ocupació deIs terrenys expropiats per la 
construcció de la ronda de Ses Pai'sses a Sant Antoni de 
Portmany, DS núm. 130 (15 de novembre), pago 5246. 

RGE núm. 4451/94, relativa a papereres a les estacions de 
tren, DS núm. 131 (16 de novembre), pago 5283 . 

RGE núm. 4458/94, relativa al cost de la senyalització vial 
en pont, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 5364. 

RGE núm. 4459/94, relativa a la substitució deIs cartells 
de senyalització vial en pont, DS núm. 133 (23 de novembre), 
pago 5365-5366. 

RGE núm. 4497/94, relativa a desperfectes a conseqüencia 
de les pluges a carreteres noves, DS núm. 133 (23 de 
novembre), pago 5366. 

RGE núm. 4498/94, relativa a indemnització pels 
desperfectes ocasionats en fmques privades a causa d'obres 
públiques desastroses, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5367. 
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RGE núm. 4501/94, relativa a pluges necessaries per 
suspendre el transvasament d' aigua de l'Ebre a Mallorca, DS 
núm. 133 (23 de novembre), pago 5369-5370. 

RGE núm. 4519/94, relativa a la intervenció del Govem en 
la delimitació domini públic litoral d'Artit, DS núm. 131 (16 de 
novembre), pago 5286. 

RGE núm. 4520/94, relativa a la intervenció del Govem en 
la delimitació domini públic litoral de Sant Josep de Sa 
Talaieta, OS núm. 131 (16 de novembre), pago 5282-5283. 

RGE núm. 4521/94, relativa a la intervenció del Govem en 
la delimitació domini públic litoral de Formentera, DS núm. 
131 (16 de novembre), pago 5284. 

RGE núm. 4583/94, relativa a deute del Govem amb els 
constructors per liquidacions pendents de carreteres ja 
acabades, OS núm. 132 (22 de novembre), pago 5318. 

RGE núm. 4917/94, relativa a motius pels quals s'ha 
esbucat el pont que formava part de la carretera vella de 
Llucmajor, OS núm. 132 (22 de novembre), pago 5312-5313. 

RGE núm. 4921/94, relativa a legalització de l' activitat deis 
"manteros", DS núm. 132 (22 de novembre), pago 5313-5314. 

RGE núm. 4957/94, relativa a autorització de les obres 
fetes per I'ajuntament de Sa Pobla a les instal·lacions 
ferroviaries, DS núm. 133 (23 de novembre), pago 5363-5364. 

CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL, 
BARTOMEU CABRER 1 BARBOSA 

Interpel·lacions 
RGE núm. 288/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política general d'acció social, DS núm. 105 (22 de 
marv), pago 4276-4277 i 4281-4282. 

RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a política del Govem e materia de promoció del 
voluntariat social, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4419-4420 
i 4423-4424. 

RGE núm. 2451/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a criteris del Govem en materia d'inspecció i sancions 
de l'engreix i comercialització de cam a les Illes Balears, DS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5321-5323 i 5326-5327. 

RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a accions del Govem de les Illes Balears per prevenir 
el contagi de la sida, OS núm. 133 (23 de novembre), pago 
5372-5373 i 5377-5378. 

Preguntes 
RGE núm. 995/94, relativa al fmanvament centre Sanitari 

de Capdepera, OS núm. 105 (22 de marv), pago 4259. 
RGE núm. 1149/94, relativa a l'atenció de toxicomanies a 

la part forana de Mallorca, OS núm. 107 (12 d'abril), pago 
4331-4332. 

RGE núm. 1150/94, relativa al seguiment de les Unitats 
Terapeutiques de la droga, OS núm. 107 (12 d'abril), pago 
4333. 

RGE núm. 1151/94, relativa al control de desinfecció 
d'aigües d ' abastament públic durant l'any 1993, OS núm. 107 
(12 d'abril), pago 4330-4331. 

RGE núm. 1152/94, relativa al control de platges 
autoritzades durant I'any 1993, DS núm. 107 (12 d'abril), pago 
4332. 

RGE núm. 1847/94, relativa a mitjans i procediments per 
a comunicar el resultat de les Ífispeccions de la Conselleria de 
Sanitat als coHegis, DS núm. 114 (4 de maig), pago 4585 . 

RGE núm. 3531/94, relativa a imprevisió en la inversió a 
la [mea de Ses Garrigues d'Amunt, a Biniali, DS núm. 127 (3 
de novembre), pago 5139-5140. 

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER 1 
RIUTORT 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

Comunitat autónoma de les Illes Balears per al 1995, OS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5422-5424. 

InterpeHacions 
RGE núm. 4127/93, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director sectorial de l'oferta turística (POOT), 
OS núm. 99 (1 de marv), pago 4082-4084 i 4087-4088. 

RGE núm. 287/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a oferta turística no legalitzada, OS núm. 104 (16 de 
mar~), pago 4243-4244 i 4247. 

RGE núm. 302/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a vigilancia de la qualitat de l' oferta turística, OS 
núm. 100 (2 de mar~), pago 4112-4113 i 4116. 

RGE núm. 1384/94, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política turística en la temporada d'hivem, OS núm. 
111 (26 d'abril), pago 4485-4486 i 4489-4490. 

Compliment de mocions 
RGE núm. 662/94 del Grup Parlamentari Socialista de la 

Moció RGE núm. 3203/92, relativa a overbooking, OS núm. 
103 (15 de mar~), pago 4224-4226. 

Preguntes 
RGE núm. 3298/93, relativa a inspeccions i sancions 

imposades en aplicació de l'Ordre de 22-12-92, de turisme 
familiar, DS núm. 99 (1 de mar~), pago 4074-4075. 

RGE núm. 724/94, relativa a inspeccions realitzades en els 
serveis de la indústria turística, OS núm. 100 (2 de mar~), pago 
4106-4107. 

RGE núm. 725/94, relativa al nombre de plaques 
atorgades d"'Hotel Modemitzat", OS núm. 100 (2 de mar~), 
pag.4109-411O. 

RGE núm. 726/94, relativa a la creació d'un símbol 
distintiu pels hotels que no entren a la Llei de Modemització, 
DS núm. 103 (15 de mar~), pago 4199. 

RGE núm. 1580/94, relativa a mesures per controlar el 
compliment de !'ordre que eleva fms a un maxirn de quinze 
anys l'edat deis nins que acompanyats d'adults no 
comptabilitzen com a pla~a d'allotjament, DS núm. 109 (19 
d'abril), pago 4407-4408. 

RG E núm. 1626/94, relativa a la caducitat d' autoritzacions 
previes per a construccions, obres i instal-lacions d'empreses 
i activitats turístiques, des de la publicació del Oecret 
106/1993, OS núm. 109 (19 d'abril), pago 4411. 

RGE núm. 1797/94, relativa a nova informació pública del 
Pla Director d'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes 
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Balears. Pla Insular de Mallorca, DS núm. 113 (3 de maig), 
pago 4553-4554. 

RGE núm. 1798/94 relativa a nova illformació pública del 
Pla Director d'Ordenaci6 de l'Oferta Turística de les Illes 
Balears. Pla InsuJar d'Eivissa i Formentera, DS núm. 117 (17 
de maig), pAgo 4696. 

RGE núm. 1803/ 4, relativa a informació pública del Pla 
Director d'Ordenaci de l Oferta Turlstica de les 1I1es Balears . 
Pla Insular de M norca, DS núm. 113 (3 de maig), pago 4550. 

RGE núm. 4611W4, relativa a estudjs sobre la res idencia 
roan Riera I Cavaller, DS núm. 132 (22 de novembre), pao • 

53 15-53 16. 
RGE núm. 5048/94, relativa a la situació en que es troba el 

Pla de Modemitzaci6 de l'Oferta Complementaria, DS núm. 
135 (30 de novembre), pAgo 5582-5583. 

RGE núm. 5049/94, relativa a actes per overbooking que 
s'han aixecat, DS núm. 135 (30 de novembre), pago 5583-
5584. 

PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, GABRIEL 
CAÑELLASIFONS 

Debat general sobre I'acció política i de govern de la 
comunitat autonoma de les I1Ies Balears 
DS núm. 119 (4, 5 i 6 d'octubre), pago 4754-4767,4776-4778, 
4780,4785-4789, 4791-4792,4797-4801,4803-4804 i 4808-
4809. 

Mocions 
RGE núm. 3425/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa 

a política en relaci6 al sector lleter, DS núm. 125 (26 
d'oetubre), pago 5073-5074 i 5077-5079. 

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN, ROSA ESTARÁS I 
FERRAGUT 

Projectes de llei 
RGE núm. 3265/94, de pressuposts generals de la 

comunitat autonoma de les Illes Balears per al 1995, DS núm. 
134 (28 i 29 de novembre), pago 5464-5467. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 969/94, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a creaci6 del consell per a la igualtat d'oportlmitats de 
la dona, DS núm. 109 (19 d'abril), pago 4438-4439 i 444 1-
4442. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 301/94, del Grup Parlamentari PSM i BEM, 

relativa a criteris de la Presidencia del Govem en el 
desenvolupament de l'Estatut d' Autonomía de les lIles Balears, 
DS núm. 105 (22 de mary), pago 4284-4287 i 4291-4292. 

RGE núm. 1231194 , del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a mesures de regeneració i d'impuls democriltic de les 
i.\1stitucions de la cOll1unitat autonoma de les l\les BaJears, DS 
núm. ItO (20 d' abriJ) pago 4455-4456 j 4461-4462. 

Preguntes 
RGE núm. 3408/93, relativa a quantia a atorgar per 

resolucions del presidentde la Junta d'Aigües, DS núm. 99 (1 
de mar~), pago 4076. 

RGE núm. 3431/93, relativa a enIla~ a Alcampo de 
I'autovia central, DS núm. 99 (1 de mar~), pago 4075-4076 . 

RGE núm. 992/94, relativa a compra de Can Sales, DS 
núm. 104 (16 de mar~), pago 4232. 

ROE núm 993/94, relativa a la contesta del Govelll a la 
reclamació previa de Chisto, SA, DS núm. 104 (16 de mar~), 
pag.4232-4233. 

RGE núm. 1137/94, relativa a la valoració transferencies 
als Consells Insulars, DS núm. 106 (23 de mar~), pago 4312. 

RGE núm. 1305/94, relativa a subministrament d'aigua 
procedentde Tarragona, DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4385-
4386. 

RGEnúm. 1568/94, relativa a 1 'impost sobre instal·lacions 
que incideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4382-4383. 

RGE núm. 1569/94, relativa a l'impostsobre instal·lacions 
que ineideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4383. 

RGE núm. 1570/94, relativa a l'impost sobre instal·lacions 
que incideixen sobre el me di ambient, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4383. 

RGE núm. 1571/94, relativa a l' impost sobre instal·laeions 
que incideixen sobre el medi ambient, DS núm. 108 (13 
d' abril), pago 4383-4384. 

RGE núm. 1572/94, relativa al termini del concessionari 
del túnel de Sóller per resoldre fman~ament, DS núm. 108 (13 
d'abril), pago 4385. 

RGE núm. 1573/94, relativa a causes per eoneedir la 
tercera prorroga en el termini de construcció del túnel de 
Sóller, DS núm. 108 (13 d'abril), pago 4386-4387. 

RGE núm. 1583/94, relativa a estudis o treballs tecnics 
que realitza l'empresa Soporte Informatieo Balear a earree 
deIs Pressuposts-1992, DS núm. 110 (20 d' abril), pago 4447-
4448. 

RGE núm. 1584/94, relativa a estudis o trebaIls teenies 
que realitza l' empresa Soporte Informático Balear a earree del 
Pressuposts-1993, DS núm. 110 (20 d'abril), pago 4449-4450. 

RGE núm. 1870/94, relativa a perdues en l'explotació de 
la cafeteria delPavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 116 (11 
de maig), pago 4657. 

RGE núm. 1871/94, relativa a despeses de "promoció i 
publicitat" del Pavelló Balear de l'Expo-92, DS núm. 116 (11 
de maig), pago 4660. 

RGE núm. 3330/94, relativa a l'adre~a del pis cedit a 
Menorca com a centre d'acollida d'urgimcia per a mares 
fadrines i dones separades, DS núm. 122 (18 d'octubre), pago 
4946-4947. 

RGE núm. 3411/94, relativa a cost del trasUat de l'aigua 
de l'Ebre a Mallorca, DS núm. 124 (25 d'octubre), pago 5005. 

RGE núm. 3483/94, relativa a cessió d'una caseta de 
peons caminers a l'Ajuntament de Formentera, DS núm. 124 
(25 d'octubre), pago 5007-5008. 

RGE núm. 3602/94, relativa a estadants del pis del carrer 
Juan de Cremona núm. 5 de Palma, DS núm. 127 (3 de 
novembre), pago 5138. 
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RGE núm. 3604/94, relativa a col·laboració de l'oficina 
d' ajut a les víctimes del delicte amb la tasca de la igualtat de la 
dona, OS núm. 126 (2 de novembre), pago 5090-5091. 

RGE núm. 3608/94, relativa a accions per fomentar 
l'associacionisme femení, OS núm. 126 (2 de novembre), pago 
5095-5096. 

RGE núm. 3845/94, relativa a pobles on s'han creat unitats 
d'actuació i centres específics d'atenció a la dona, DS núm. 
132 (22 de novembre), pago 5311. 

RGE núm. 4488/94, relativa a transferencia de les 
competencies referents a la dona als Consells Insulars, OS 
núm. 132 (22 de novembre), pago 5312. 

ALTRESINTERVINENTS 

FRANCESC JOSEPAVELLÁ I SALVÁ 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 1273/94, d'iniciativa legislativa popular, relativa 

a la prohibició de la incineració de residus solids, DS núm. 127 
(3 de novembre), pago 5140-5143. 
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