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Liquidació del pressupost del Parlament 

INTERVINENTS 

Diputats 

Membres del Govern 

TEMATIC 

INICIATIVES 

PROJECTES DE LLEI 

RGE núm. 3090/94 , de l'esport balear. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5925-5938. 

RGE núm. 4365/94, de modificació parcial del text de la 
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la 
CAIB. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6018-6024. 

RGE núm. 4926/94 , de reforma de la Llei 5/1993, de 15 de 
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5955-5968. 

RGE núm. 5367/95, d'actuació de la CAIB en l'aplicació de 
les mesures judicials sobre menors infractors. 
DS núm. 149 (21 de man;), pago 6234-6241. 

RGE núm. 5368/95, de guarda i protecció deIs menors 
desemparats. 
DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6255-6262. 

PROPOSICIONS DE LLEI 

RGE núm. 111/95, de la cultura popular 
l'associacionisme cultural de les Illes Balears. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5749-5756. 

de 

RGE núm. 298/95 , de modificació d'un article de la Llei 
Organica del regim electoral general. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803-5809. 

RGE núm. 299/95, de crea ció del Consell de les mes Balears 
de cooperació al desenvolupament. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5809-5814. 
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261 

280 

285 

RGE núm. 338/95, de modificació de la Llei 8/1986, 
electoral de la CAIB. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5814-5826. 
DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6241-6255. 

RGE núm. 345/95, de regim fiscal i economic especial de les 
mes Balears. 
Debat de presa en consideració, DS núm. 139 (8 de febrer), 
pago 5826-5839. 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6370-6399. 

RGE núm. 411/95, de modificació de la Llei 3/1990, de 31 
de maig, que crea i regula el Pla de modernització 
d'allotjaments turístics existents a les Illes Balears. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6010-6018. 

RGE núm. 1286/95, de modificació de determinats articles 
de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de les mes 
Balears. 
DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6283-6287. 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TECNICA 
INTERINSULAR 

RGE núm. 5256/94, relativa a atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'activitats classificades. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5730-5738. 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6399-6402. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

RGE núm. 330/95, al Projecte de Llei RGE núm. 5367/94, 
d'actuació de la CAIB en l'aplicació de les mesures judicials 
sobre menors infractors. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5756-5769. 

RGE núm. 331/95, al Projecte de Llei RGE núm. 5368/94, 
de guarda i protecció deis menors desemparats. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5756-5769. 
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RGE núm. 789/95, a la Proposició de llei RGE núm. 338/95, 
de modificació de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB. 
DS núm. 146 (7 de marIY), pago 6083-6091. 

RGE núm. 973/95, a la Proposició de llei RGE núm. 338/95, 
de modificació de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB. 
DS núm. 146 (7 de marIY), pago 6091-6099. 

DEBAT GENERAL SOBRE POLÍTICA 
UNIVERSITARIA 

Debat general sobre política universitaria. 
DS núm. 148 (14 de marIY), pago 6138-6203. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

RGE núm. 868/95, 869/95 i 871/95, derivades del debat de 
l'Informe relatiu als resultats de la fiscalització del Compte 
General de la CAIB per a I'exercici del 1991. 
DS núm. 146 (7 de marIY), pago 6074-6083. 

INTERPEL·LACIONS 

RGE núm. 2/95, relativa a política del Govern en materia 
de litoral i ports esportius. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5712-5717. 

RGE núm. 3/95, relativa a gestió de residus no inclosos en 
els plans de residus sólids urbans. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5850-5854. 

RGE núm. 4/95, relativa al Pla quadriennal d'habitatge. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5717-5722. 

RGE núm. 102/95, relativa a política de protecció deis 
animals. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5854-5860. 

RGE núm. 337/95, relativa a política referent a Gestió 
Sanitaria de Mallorca (Gesma). 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5981-5990. 

RGE núm. 370/95, relativa a Pla director d'ordenació de 
l'oferta turística de les Illes Balears, pla insular de 
Mallorca (POOT). 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5990-5998. 

RGE núm. 786/95, relativa a política deis consells insulars. 
DS núm. 146 (7 de marIY), pago 6064-6073. 

RGE núm. 788/95, relativa a directrius del Pla hidrológico 
DS núm. 147 (8 de marIY), pago 6107-6115. 

RGE núm. 1029/95, relativa a conseqüencies polítiques de 
l'anul-lació pel Tribunal Suprem de la concessió del servei 
d'ITV de Mallorca. 
DS núm. 151 (28 de marIY), pago 6296-6304. 

RGE núm. 1043/95, relativa a conseqüencies polítiques i 
economiques derivades de la Sala tercera del Tribunal 
Suprem que revoca la resolució d'adjudicació del servei 
d'ITV a Mallorca, i determinació de les responsabilitats 
polítiques que s'en deriven. 
DS núm. 151 (28 de marIY), pago 6296-6304. 

MOCIONS 

RGE núm. 874/95, relativa a mesures per a l'aplicació de la 
Llei de protecció deis animals que viuen a l'entoro huma. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5998-6005. 

RGE núm. 875/95, relativa a gestió de residus no inclosos 
en els plans de res idus solids urbans. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6005-6010. 

RGE núm. 1046/95, relativa a gestió sanitaria de Mallorca 
(Gesma). 
DS núm. 149 (21 de marIY), pago 6215-6226. 

RGE núm. 1047/95, relativa a Pla director d'ordenació 
turística de les Illes Balears, Pla insular de Mallorca 
(POOT). 
DS núm. 149 (21 de marIY), pago 6226-6234. 

RGE núm. 1289/95, relativa a política del consells insulars. 
DS núm. 151 (28 de marIY), pago 6304-6313. 

RGE núm. 1290/95, relativa a directrius Pla hidrologic. 
DS núm. 151 (28 de marIY), pago 6313-6320. 

PREGUNTES 

RGE núm. 5222/94, relativa a abocaments de residus fecals 
a l'albufera des Grau. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709. 

RGE núm. 96/95, relativa a desenvolupament de 
transferencies a l'ilIa de Menorca. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5711-5712. 

RGE núm. 97/95, relativa a aportacions programa MAB 
del Govern de la CAIB. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5747. 

RGE núm. 98/95, relativa a Parc Natural de s' Albufera des 
Grau. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5748. 

RGE núm. 99/95, relativa a competencies en materia 
d'agricultura, ramaderia i pesca. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5748-5749. 

RGE núm. 100/95, relativa a elaboració de la cartografia 
submarina deis fons de I'entorn marítim de l'illa de 
Menorca. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5802-5803. 
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RGE núm. 101/95, relativa a situació actual del Museu de 
Menorca. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803. 

RGE núm. 149/95, relativa a Pla d'Investigació i tecnologia 
de la CAIB. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5708-5709. 

RGE núm. 170/95, relativa a pro.jecte hidraulic privat a 
l'iIIa d'Eivissa. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709-5710. 

RGE núm. 171/95, relativa a intervenció del Govern 
respecte d'un projecte hidraulic privat a Eivissa. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5710-5711. 

RGE núm. 267/95, relativa a participació en la construcció 
de la potabilitzadora d'aigua de Sant Antoni de Portmany. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5706-5707. 

RGE núm. 272/95, relativa a accions per impulsar la 
indústria textil a Eivissa. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5798-5799. 

RGE núm. 274/95, relativa al 11 Pla d'Igualtat 
d'Oportunitats per a la dona. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5707-5708. 

RGE núm. 321/95, relativa a reparació de la carretera PM-
820 de Formentera. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5744-5745. 

RGE núm. 322/95, relativa a construcció d'una rotonda a 
I'entrada de Sant Francesc-Formentera. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5746. 

RGE núm. 323/95, relativa a millora d'una carretera 
municipal de l'iIIa de Formentera. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5748. 

RGE núm. 326/95, relativa a remissió al Parlament de les 
Memories referid es a la Gestió de competencies 
d'Urbanisme deis consells insulars. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5743-5744. 

RGE núm. 327/95, relativa a no remissió de la comunicació 
referida a la gestió del consells insulars en materia 
d'urbanisme. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5745-5746. 

RGE núm. 328/95, relativa a no remissió d'una 
comunicació sobre política firal. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5799-5800. 

RGE núm. 347/95, relativa a comeDl;ament de la 
construcció del nou traf;at de la carretera Consell-Alaró. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5742-5743. 

RGE núm. 367/95, relativa als mals olors que produeix la 
depuradora de Sant Antoni dc Portmany. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5800-5801. 

RGE núm. 368/95, relativa a recuperació de la perdua de 
turistes de procedencia nacional. 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5801-5802. 

RGE núm. 381/95, relativa a suport del Partit Popular a la 
Proposició de lIei de regim economic i fiscal de les IIIes 
Balears. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5848-5849. 

RGE núm. 402/95, relativa a ajudes concedides per a la 
rehabilitació d'habitatges afectats per aluminosi. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5906. 

RGE núm. 403/95, relativa a recursos economics amb 
destinació a la rehabilitació del patrimoni arquitectonic de 
les IIIes Balears. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5842-5843. 

RGE núm. 404/95, relativa a rehabilitació d'habitatges. 
DS núm. 145 (1 de marrr), pago 6031. 

RGE núm. 405/95, relativa a recursos economics per a 
I'adquisició d'habitatges. 
DS núm. 147 (8 de marrr), pago 6103-6104. 

RGE núm. 406/95, relativa a instaHacions temporals en 
platges. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

RGE núm. 407/95, relativa a vigilancia i control de la zona 
de servitud en el litoral de les IIles Balears. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5942-5943. 

RGE núm. 408/95, relativa a ordenació del litoral balear. 
DS núm. 145 (1 de marrr), pago 6031-6032. 

RGE núm. 409/95, relativa a ordenació del litoral a les IIIes 
Balears. 
DS núm. 147 (8 de marrr), pago 6104. 

RGE núm. 415/95, relativa a acords estrategics amb els 
governs regionals de Corsega i Sardenya. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5843-5844. 

RGE núm. 416/95, relativa a reducció del cost del passiu del 
Govern balear. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844. 

RGE núm. 417/95, relativa a creixement economic per a 
I'any 1994. 
DS núm. 145 (1 de marrr), pago 6032. 

RGE núm. 418/95, relativa a pagament de factures als 
proveYdors. 
DS núm. 147 (8 de marrr), pago 6107. 
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RGE núm. 419/95, relativa a aplicació de I'Iva als 
establiments hotelers. 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844-5845. 

RGE núm. 420/95, relativa a projectes de regeneració 
turística. 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5943. 

RGE núm. 423/95, relativa a fons estructurals comunitaris. 
OS núm. 151 (28 de mar~), pago 6290-6291 . 

RGE núm. 424/95, relativa a operativitat del sistema de 
navegació "Loran-C". 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5845-5846. 

RGE núm. 426/95, relativa a recuperació de les zones 
cremades a Andratx. 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5849-5850. 

RGE núm. 427/95, relativa a reforesta ció deIs terrenys 
agrícoles a les IIIes Balears. 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5943-5944. 

RGE núm. 428/95, relativa a parc de Na Burguesa. 
OS núm. 145 (1 de mar~), pago 6035-6036. 

RGE núm. 429/95, relativa a parc natural de Mondragó. 
OS núm. 149 (21 de mar~), pago 6211. 

RGE núm. 430/95, relativa a Centre Balear Europa. 
OS núm. 151 (28 de mar~), pago 6291. 

RGE núm. 431/95, relativa a instaHacions d'energia solar 
(energia). 
OS núm. 152 (29 de mar~), pago 6333 . 

RGE núm. 432/95, relativa a instaHacions d'energia solar 
(pannells solars termics). 
OS núm. 153 (30 de mar~), pago 6366. 

RGE núm. 563/95, relativa a quantitats pressupostades per 
al Pla de reindustrialització el 1995. 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5846. 

RGE núm. 564/95, relativa a quantitat en fase OP de les 
partides referents al Pla de reindustrialització. 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5847-5848. 

RGE núm. 565/95, relativa a POOT a Formentera. 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5846-5847. 

RGE núm. 626/95, relativa a aigües territorials al 
Mediterrani. 
OS núm. 151 (28 de mar~), pago 6291-6292. 

RGE núm. 636/95, relativa a elaboració del projecte 
lingüístic. 
OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5882-5883. 

RGE núm. 637/95, relativa a coHaboració amb altres 
comunitats autonomes de lIengua catalana. 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5944. 

RGE núm. 639/95, relativa a disseny curricular escolar. 
OS núm. 149 (21 de mar~), pago 6211. 

RGE núm. 640/95, relativa a material didactic que edita la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
OS núm. 151 (28 de mar¡;:), pago 6292. 

RGE núm. 641/95, relativa a organismes que integren la 
Junta Avaluadora de Catala. 
OS núm. 152 (29 de mar¡;:), pago 6333. 

RGE núm. 646/95, relativa a impuls de la lIengua catalana 
als centres escolars. 
OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883. 

RGE núm. 647/95, relativa a gestió informatitzada deIs 
centres escolars de les IIIes Balears. 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5944-5945. 

RGE núm. 648/95, relativa a ajuts a les federacions 
esportives de Balears I'any 1994. 
OS núm. 146 (7 de mar~), pago 6058-6059. 

RGE núm. 649/95, relativa a centres públics de medicina 
esportiva a Balears. 
OS núm. 149 (21 de mar¡;:), pago 6211. 

RGE núm. 650/95, relativa a centres de perfeccionament 
tecnicoesportiu. 
OS núm. 151 (28 de mar~), pago 6292. 

RGE núm. 651/95, relativa a memoria d'activitats del 1994 
a I'Escola Nacional de Vela Calanova. 
OS núm. 153 (30 de mar~), pago 6362. 

RGE núm. 652/95, relativa a control de menjadors 
coHectius. 
OS núm. 141 (15 de fehrer), pago 5883. 

RGE núm. 653/95, relativa a contaminació en fruits secs i 
cereals. 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 

RGE núm. 654/95, relativa a campanyes d'inspecció. 
DS núm. 146 (7 de mar~), pago 6059. 

RGE núm. 655/95, relativa a implantació del sistema 
arbitral de consumo 
DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6211-6212. 

RGE núm. 656/95, relativa a inspeccions de control de 
mercat. 
DS núm. 151 (28 de mar~), pago 6295. 
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RGE núm. 657/95, relativa a reclamacions a la Direcció 
General de Consumo 
DS núm. 153 (30 de man;:), pago 6363. 

RGE núm. 665/95, relativa a actuacions en materia de 
famma. 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883-5884. 

RGE núm. 666/95, relativa a programa de protecció de 
menors. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5975. 

RGE núm. 667/95, relativa a programa de protecció de 
menors (tutelats). 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6059-6060. 

RGE núm. 668/95, relativa a programa de protecció de 
menors (situació d'expedients de menors tutelats). 
DS núm. 149 (21 de mary), pago 6215. 

RGE núm. 669/95, relativa a menors infractors. 
DS núm. 151 (28 de mary), pago 6295-6296. 

RGE núm. 670/95, relativa a voluntariat social. 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6363. 

RGE núm. 671/95, relativa a campan ya de vacunació de 
l' hepatitis B. 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5884-5885. 

RGE núm. 673/95, relativa a inversions en carreteres. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5975-5976. 

RGE núm. 674/95, relativa a instaHacions contaminats a 
Eivissa i Formentera. 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5886-5887. 

RGE núm. 675/95, relativa a instaHacions radio actives a 
Eivissa i Formentera. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 

RGE núm. 676/95, relativa a instaHacions d'energia solar 
(termica). . , 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6060. 

RGE núm. 680/95, relativa a actuacions en materia de 
torrents. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

RGE núm. 681/95, relativa a recursos economics invertits 
a torrents. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976-5977. 

RGE núm. 682/95, relativa a desenvolupament de l'objectiu 
2. 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6063-6064. 

RGE núm. 683/95, relativa a pagament de factures per a la 
utilització de les comunicacions de l' Administració de la 
CAIB. 
DS núm. 150 (22 de mary), pago 6266-6267. 

RGE núm. 685/95, relativa a distribució de les obres de 
provelment i sanejament d'aigües per municipis. 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6363-6364. 

RGE núm. 686/95, relativa a edició de discs en catala. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 

RGE núm. 687/95, relativa a adquisició de lIibres. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5977. 

RGE núm. 688/95, relativa a ajudes al sector delllibre. 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6102-6103. 

RGE núm. 689/95, relativa a promoció deis nostres artistes 
a I'exterior. 
DS núm. 150 (22 de mary), pago 6267. 

RGE núm. 690/95, relativa a visitants a Sa Llonja. 
DS núm. 152 (29 de mar~), pago 6330-6331. 

RGE núm. 691/95, relativa a exposicions a Sa Llonja. 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6364. 

RGE núm. 693/95, relativa a pla de suport a la 
modernització del comer~. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 

RGE núm. 694/95, relativa al Pla director sectorial 
d'equipaments comercials. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5980-5981. 

RGE núm. 695/95, relativa a modernització del comen;. 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6103. 

RGE núm. 696/95, relativa a promoció comercial del sector 
del cal~at. 
DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6267. 

RGE núm. 697/95, relativa a prom oció comercial del sector 
de la pello 
DS núm. 152 (29 de mar~), pago 6331. 

RGE núm. 698/95, relativa a nomenaments de funcionaris. 
DS núm. 153 (30 de mary), pago 6365. 

RGE núm. 704/95, relativa a educació ambiental. 
DS núm. 153 (30 de mary), pago 6365. 

RGE núm. 720/95, relativa a transport per carretera a 
Balears. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5912-5913. 

RGE núm. 721/95, relativa a liberalització del transport 
per carretera. 
DS núm. 145 (1 de mary), pago 6030-6031. 
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RGE núm. 722/95, relativa a Junta arbitral de transports 
de Balears. 
DS núm. 147 (8 de mar<;), pago 6103. 

RGE núm. 723/95, relativa a inspeccions en el transport 
turístico 
DS núm. 150 (22 de mar<;), pago 6268. 

RGE núm. 725/95, relativa a situació de I'urani deis avions 
d'Spantax. 
DS núm. 153 (30 de mar<;), pago 6366. 

RGE núm. 736/95, relativa a presentació del Pla 
gerontológic de les IIles Balears al Parlamento 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5885-5886. 

RGE núm. 737/95, relativa a igualtats de condicions davant 
I'administració autonomica. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5909-5910. 

RGE núm. 740/95, relativa a seguiment per controlar 
I'autorització d'introduir el Francolin a Mallorca. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5910-5911. 

RGE núm. 741/95, relativa a relació comercial o 
empresarial entre "Moda i Disseny Balear" i "Noves 
Generacions d'Exportació Balear". 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5885. 

RGE núm. 742/95, relativa a participació del Govern de la 
ComuDitat a I'empresa Yanko Japan. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5945-5946. 

RGE núm. 804/95, relativa a valoració que es destina a una 
partida menor que la pressupostada als serveis del Pla de 
prestacions socials basiques pel Consell Insular de 
Menorca. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908-5909. 

RGE núm. 805/95, relativa a mecanismes de control per tal 
de garantir els recursos economics destinats al Pla de 
prestacions socials basiques. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5946-5947. 

RGE núm. 806/95, relativa a finan\!ament de la nova seu 
del consell pitiús. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5911-5912. 

RGE núm. 807/95, relativa a directrius del Pla hidrológic 
de Balears. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5947-5948. 

RGE núm. 808/95, relativa a canalització d'aigua de pou a 
nuclis turístics i de residuals depurades a zones agrícoles. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979-5980. 

RGE núm. 809/95, relativa a cabals d'extracció autoritzats 
per als pous de Can Roig i Can Sastre (Eivissa). 
DS núm. 145 (1 de mar<;), pago 6034-6035. 

RGE núm. 828/95, relativa a cost de les obres al port i dic 
exterior de Ciutadella. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5947. 

RGE núm. 829/95, relativa a dotar els molls adossats al 
futur dic exterior de Ciutadella. 
DS núm. 146 (7 de mar<;), pago 6061. 

RGE núm. 831/95, relativa a previsió per a la construcció 
de la piscina municipal de Ciutadella als pressuposts de la 
Universiada. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979. 

RGE núm. 832/95, relativa a si s'ha executat I'expedient de 
desallotjament de les coves prehistoriques de Cales Coves. 
DS núm. 146 (7 de mar<;), pago 6061-6062. 

RGE núm. 833/95, relativa a quantitat que aporta del 
Govern de la CAIB per a la construcció de la piscina 
municipal de Ciutadella. 
DS núm. 147 (8 de mar<;), pago 6106. 

RGE núm. 893/95, relativa a inversions en carreteres. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5977-5978. 

RGE núm. 914/95, relativa a accions contra la destrucció 
que provoca el fondeig ¡ncontrolat d'embarcacions 
esportives a la praderia de posidonia. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5978-5979. 

RGE núm. 920/95, relativa a aplicació del salari social a 
Eivissa i Formentera. 
DS núm. 145 (1 de mar<;), pago 6033-6034. 

RGE núm. 921/95, relativa a concessions per a la utilització 
d'aigües residuals provinents de la depuradora de la ciutat 
d'Eivissa. 
DS núm. 145 (1 de mar<;), pago 6032-6033. 

RGE núm. 923/95, relativa a criteris pels quals es 
concedeixen les ajudes del programa de beques a la 
infermeria per a la realització de cursos específics i 
activitats d'investigació. 
DS núm. 147 (8 de mar<;), pago 6104-6105. 

RGE núm. 942/95, relativa a mesures per racionalitzar el 
consum d'aigua a les nostres iIIes. 
DS núm. 149 (21 de mar<;), pago 6212. 

RGE núm. 943/95, relativa a xifra de despesa neta 
disponible per a inversió nova en carrete res a la CAIB el 
1995. 
DS núm. 149 (21 de mar<;), pago 6213. 

RGE núm. 944/95, relativa a comunitat autónoma que ha 
creat més pressió fiscal a tot l'Estat espanyol. 
DS núm. 149 (21 de mar<;), pago 6213-6214. 
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RGE núm. 945/95, relativa a deute total de la CAIB el 1995 
en materia de carreteres. 
DS núm. 150 (22 de mar((), pago 6268. 

RGE núm. 947/95, relativa a si hem aconseguitels nivells de 
depuració establerts per a la regulació comunitaria per a 
l'any 1998. 
DS núm. 150 (22 de mar((), pago 6269. 

RGE núm. 948/95, relativa a peatge a alguna de les 
carreteres de les Illes Balears. 
DS núm. 150 (22 de mar((), pago 6269-6270. 

RGE núm. 949/95, relativa a crea ció del Museu Naval 
d'Eivissa. 
DS núm. 151 (28 de mar((), pago 6293-6294. 

RGE núm. 993/95, relativa a informa ció al consell insular 
pitiús sobre les directrius del Pla hidrológic. 
DS núm. 146 (7 de mar((), pago 6062-6063. 

RGE núm. 994/95, relativa a destinació de I'immoble 
subvencionat pel Govern al consell pitiús. 
DS núm. 147 (8 de mar((), pago 6106-6107. 

RGE núm. 1008/95, relativa a tardanIYa a remetre el 
BOCAIB a Correus. 
DS núm. 146 (7 de mar((), pago 6060-6061. 

RGE núm. 1085/95, relativa a declaracions del Ministre 
Javier Gómez Navarro. 
DS núm. 149 (21 de mar((), pago 6214-6215. 

RGE núm. 1086/95, relativa a devaluació de la pesseta. 
DS núm. 150 (22 de mar((), pago 6270-6271. 

RGE núm. 1088/95, relativa a repercussions de la 
devaluació de la pesseta. 
DS núm. 151 (28 de mar((), pago 6294-6295. 

RGE núm. 1089/95, relativa a ordre de prioritats deis usos 
de I'aigua en el Pla hidrológic. 
DS núm. 152 (29 de mar((), pago 6332. 

RGE núm. 1090/95, relativa a POOT d'Eivissa 
Formentera. 
DS núm. 153 (30 de mar((), pago 6364-6365. 

RGE núm. 1367/95, relativa a competencies de la 
Comunitat Autónoma en aigües interiors. 
DS núm. 151 (28 de mar((), pago 6293. 

RGE núm. 1378/95, relativa a liquidació de les despeses per 
expropiacions per a la travessera de la carretera general 
Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior. 
DS núm. 152 (29 de mar((), pago 6331-6332. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI 

RGE núm. 1998/94, relativa a consideració del port de 
Palma com a lloc d'inspecció fronterera. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5722-5725 . 

RGE núm. 2075/94, relativa a regular mitjanIYant una Ilei 
de "convivencia" les unions de fet. 
DS núm, 140 (14 de febrer), pago 5868-5872 . 

RGE núm. 2674/94, relativa a foment de sistemes de reguiu 
de baix consum d'aigua. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pag, 5861-5867. 

RGE núm. 3443/94, relativa a ,inclusió de la llengua 
catalana dins el programa Sócrates. 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5891-5894. 

RGE núm. 5248/94, relativa a promoció de les activitats i 
els productes artesanals de les Illes Balears. 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5894-5901. 

RGE núm. 85/95, relativa a inclusió de carrete res de 
Balears a la xarxa transeuropea de carrete res. 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5725-5730. 

RGE núm. 88/95, relativa a centre adscrit a la UIB per a les 
Pitiüses. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5872-5878. 

RGE núm. 142/95 i RGE núm. 3633/94, relatives a augment 
de les tarifes aeries per A viaco. 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5887-5891. 

RGE núm. 152/95, relativa a pla d'eliminació del passos a 
nivell sense barreres. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5922-5925. 

RGE núm. 273/95, relativa a control i estalvi d'aigua. 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5861-5867. 

RGE núm. 349/95, relativa a incorporació de la CAIB a 
l'Institut Interregional del Consumo 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948-5951. 

RGE núm. 350/95, relativa a crea ció d'una "borsa 
d'allotjament jove". 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5951-5955. 

RGE núm. 382/95, relativa a creació d'una xarxa comercial 
per donar serveis a I'exterior a les empreses, productes i 
serveis de les Illes Balears. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5914-5922. 

RGE núm. 398/95, relativa a solidaritat amb el poble de 
Rwanda. 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5913-5914. 
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RGE núm. 615/95, relativa a conveni entre el MEC i la 
CAIB per experimentar conjuntament un nou model de 
formació del professorat. 
DS núm. 145 (1 de mar9), pago 6036-6041. 

RGE núm. 616/95, relativa a regulació que permeti al 
professorat d'educació primaria i secundaria realitzar 
cursos intensius de reciclatge en lIengua catalana. 
DS núm. 145 (1 de mar9), pago 6041-6047. 

RGE núm. 617/95, relativa a codirecció i cogestió entre el 
MEC i la CAIB del departament d'ensenyament en lIengua 
catalana. 
DS núm. 145 (1 de mar9), pago 6041-6047. 

RGE núm. 752/95, relativa a litoral i ports esportius. 
DS núm. 147 (8 de mar9), pago 6115-6121. 

RGE núm. 753/95, relativa a Pla quadriennal d'habitatge. 
DS núm. 147 (8 de mar9), pago 6121-6125. 

RGE núm. 767/95, relativa a escoles de música. 
DS núm. 145 (1 de mar9), pago 6047-6054. 

RGE núm. 850/95, relativa a incorporació del reciclatge al 
Pla director de residus solids urbans de Mallorca. 
DS núm. 147 (8 de mar9), pago 6125-6134. 

RGE núm. 926/95, relativa a reconeixement efectiu del dret 
de sufragi als estrangers residents a Espanya, nacionalitzats 
a estats membres de la Unió Europea. 
DS núm. 150 (22 de mar9), pago 6277-6280. 

RGE núm. 934/95, relativa a Pla per a la gestió deis residus 
solids urbans de l'illa de Formentera. 
DS núm. 150 (22 de mar9), pago 6271-6277. 

RGE núm. 992/95, relativa a Pla hidrologic de Balears
directrius per a I'illa d'Eivissa. 
DS núm. 151 (28 de mar9), pago 6320-6326. 

RGE núm. 1016/95, relativa a cessió deis terrenys de la base 
naval del port de Sóller al municipio 
DS núm. 150 (22 de mar9), pago 6280-6283. 

RGE núm. 1060/95, relativa a modificació del Pla de ports 
esportius a s'Estanyol. 
DS núm. 152 (29 de mar9), pago 6333-6341. 

RGE núm. 1270/95, relativa a creació d'un pla d'ajut a les 
entitats per promoure la supressió de les barreres 
arquitectoniques. 
DS núm. 153 (30 de mar9), pago 6366-6370. 

COMPAREIXENCES 

RGE núm. 862/95, del conseller d'Economia i Hisenda, per 
tal d'informar sobre la política telemiltica del Govern 
balear. 
DS núm. 152 (29 de mar9), pago 6341-6350. 

RGE núm. 975/95, del conseller de Sanitat i Seguretat 
Social, per tal d'informar sobre les actuacions realitzades 
a la Comunitat Autonoma de control d'utilització de 
substancies prohibides en l'engreixament del bovÍ. 
DS núm. 152 (29 de mar9), pago 6350-6359. 

COMISSIONS NO PERMANENTS 
D'INVESTIGACIÓ 

Proposta de creació d'una comissió no permanent 
d'investigació RGE núm. 166/95, per tal d'investigar el 
finan~ament i I'endeutament del partits polítics. 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5769-5778. 

Proposta de creació d'una comissió no permanent 
d'investigació RGE núm. 169/95, per tal d'investigar les 
relacions del president del Govern de les IlIes Balears amb 
les societats Brokerval i Inverhroker. 
DS nÚID. 138 (7 de febrer), pago 5778-5793. 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
PARLAMENT 

Liquidació del pressupost del Parlament de l'any 1994. 
DS nÚID. 145 (1 de mar9), pago 6054. 

INTERVINENTS 

DIPUTATS 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS nÚID. 
153 (30 de mar9), pago 6397. 

Preguntes 
RGE núm. 665/95, relativa a actuacions en materia de 

família, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883-5884. 
RGE nÚID. 666/95, relativa a programa de protecció de 

menors, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5975. 
RGE nÚID. 667/95, relativa a programa de protecció de 

menors (tutelats), DS núm. 146 (7 de mar9), pago 6059. 
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RGE núm. 668/95, relativa a programa de protecció de 
menors (situació d'expedients de menors tutelats), DS núm. 
149 (21 de man;:), pago 6215. 

RGE núm. 669/95, relativa a menors infractors, DS núm. 
151 (28 de man;:), pago 6295. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 2075/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a regular mitjan~ant una llei de "convivencia" les 
unions de fet, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5871. 

RGE núm. 1270/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació d'un pla d'ajut a les entitats per promoure la 
supressió de les barreres arquitectoniques, DS núm. 153 (30 de 
mar~), pago 6368-6370. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 4926/94, de reforma de la Llei 5/1993, de 15 de 

juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 143 
(22 de febrer), pago 5956-5957, 5959-5960, 5963-5964 i 5966. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 139 (8 
de febrer), pago 5833-5835 i 5837-5838; i DS núm. 153 (30 de 
mar~), pago 6370-6371, 6373, 6376-6378, 6391 i 6397. 

RGE núm. 1286/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, de modificació de determinats 
artieles de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de les 
Illes Balears, DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6285-6286. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 5256/94, relativa a atribució de competencies 

a1s consells insulars en materia d'activitats elassificades, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5734-5736. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 868/95, 869/95 i 871/95, deIs Grups 

Parlamentaris Socialista, PSM i EEM i PP-UM, 
respectivament, derivades de l'Informe relatiu als resultats de 
la fiscalització del Compte General de la CAIB per a l'exercici 
del 1991, DS núm. 146 (7 de mar~), pago 6078-6080. 

Preguntes 
RGE núm. 347/95, relativa a comen~ament de la 

construcció del nou tra~at de la carretera Consell-Alaró, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5743. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2075/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a regular miijan~ant una llei de "convivencia" les 
unions de fet, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5869-5870 i 
5872. 

RGEnúm. 616/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació que permeti al professorat d'educació primaria i 
secundaria realitzar cursos intensius de recielatge en llengua 
catalana, DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6046. 

RGE núm. 617/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del departament 
d'ensenyament en llengua catalana, DS núm. 145 (1 de man;:), 
pag.6046. 

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6397 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a gestió de residus no inelosos en els plans de residus solids 
urbans, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5850-5851 i 5853. 

Mocions 
RGE núm. 875/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió de residus no inelosos en els plans de res idus 
solids urbans, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6005-6006 i 
6009. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 350/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a creació d'una "borsa d'allotjamentjove", DS núm. 
143 (22 de febrer), pago 5953. 

RGE núm. 753/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 147 (8 de 
mar~), pago 6121-6122 i 6124-6125. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 298/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació d'un artiele de la Llei Organica del 
regim electoral general, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5806-
5807. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
139 (8 de febrer), pago 5838; i DS núm. 153 (30 de mar~), pago 
6397. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 5256/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia d'activitats elassificades, DS 
núm. 153 (30 de mar~), pago 6400-6401. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 973/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de llei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de mar~), 
pag.6094. 
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Interpel'lacions 
RGE núm. 2/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política del Govem en materia de litoral i ports esportius, OS 
núm. 137 (l de febrer), pago 5712-5713 i 5716. 

RGE núm. 4/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
al Pla quadriennal d'habitatge, OS núm. 137 (1 de febrer), pago 
5717-5718 i 5720-5721. 

RGE núm. 788/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a directrius del Pla hidrologic, OS núm. 147 (8 de 
mars;), pago 6107-6109 i 6113-6114. 

Mocions 
RGE núm. 1290/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a directrius Pla hidrologic, OS núm. 151 (28 de mars;), 
pago 6313-6315 i 6318-6319. 

Preguntes 
RGE núm. 804/95, relativa a valoració que es destina a una 

partida menor que la pressupostada als serveis del Pla de 
prestacions socials basiques pel Consell Insular de Menorca, 
OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908-5909. 

RGE núm. 805/95, relativa a mecanismes de control per tal 
de garantir els recursos economics destinats al Pla de 
prestacions socials basiques, OS núm. 143 (22 de febrer), pago 
5946-5947. 

RGE núm. 831/95, relativa a previsió per a la construcció 
de la piscina municipal de Ciutadella als pressuposts de la 
Universiada, OS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979. 

RGE núm. 832/95, relativa a si s' ha executat l' expedient de 
desallotjament de les coves prehistoriques de Cales Coves, OS 
núm. 146 (7 de mars;), pago 6061-6062. 

RGE núm. 833/95, relativa a quantitat que aporta del 
Govem de la CAlB per a la construcció de la piscina municipal 
de Ciutadella, OS núm. 147 (8 de mars;), pago 6106. 

RGE núm. 942/95, relativa a mesures per racionalitzar el 
consum d'aigua a les nostres illes, OS núm. 149 (21 de mars;), 
pag.6212. 

RGE núm. 943/95, relativa a xifra de despesa neta 
disponible per a inversió nova en carreteres ala CAIB el 1995, 
OS núm. 149 (21 de mar~), pago 6213. 

RGE núm. 944/95, relativa a comunitat autonoma que ha 
creatmés pressió fiscal a tot l'Estatespanyol, OS núm. 149 (21 
de mars;), pago 6213-6214. 

RGE núm. 945/95, relativa a deute total de la CAIB el 1995 
en materia de carreteres, OS núm. 150 (22 de mars;), pago 6268. 

RGE núm. 947/95, relativa a si hem aconseguit els nivells 
de depuració establerts per a la regulació comunitaria per a 
l'any 1998, OS núm. 150 (22 de mars;), pago 6269. 

RGE núm. 948/95, relativa a peatge a alguna de les 
carreteres de les Illes Balears, OS núm. 150 (22 de mar~), pago 
6269-6270. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 2674/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum 
d'aigua, OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5861-5862 i 5865-
5866. 

RGE núm. 142/95, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE 
núm. 3633/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relatives a 

augment de les tarifes aeries per Aviaco, OS núm. 141 (15 de 
febrer), pago 5889. 

RGE núm. 273/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a control i estalvi d'aigua, OS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5861-5862 i 5865-5866. 

RGE núm. 752/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a litoral i ports esportius, OS núm. 147 (8 de mars;), 
pago 6115-6116 i 6119-6120. 

RGE núm. 1060/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació del Pla de ports esportius a s'Estanyol, 
OS núm. 152 (29 de mars;), pago 6335-6337 i 6340. 

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

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regirn fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 
153 (30 de mars;), pago 6398. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regirn fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 
153 (30 de mare), pago 6397 

Interpel'lacions 
RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta turística de les 
Illes Balears, pla insular de Mallorca (POOT), OS núm. 144 
(28 de febrer), pago 5996. 

Preguntes 
RGE núm. 680/95, relativa a actuacions en materia de 

torrents, OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 
RGE núm. 681/95, relativa a recursos economics invertits 

a torrents, OS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 
RGEnúm. 682/95, relativa a desenvolupament de l' objectiu 

2, OS núm. 146 (7 de mars;), pago 6063. 
RGE núm. 683/95, relativa a pagament de factures per a la 

utilització de les comunicacions de l' Administració de la 
CAlB, OS núm. 150 (22 de mars;), pago 6266-6267. 

RGE núm. 685/95, relativa a distribució de les obres de 
proveYrnent i sanejament d'aigües per municipis, OS núm. 153 
(30 de mar~), pago 6363. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 152/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a pla d'eliminació del passos a nivell sense barreres, 
OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5924-5925. 
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CASTRO I GANDASEGUI, CARME (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de man;:), pago 6397 

Preguntes 
RGE núm. 671/95, relativa a campanya de vacunació de 

l'hepatitis B, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5884. 

COLL I Al'LES, LLUÍS (Grup Parlamentari Partit 
Popular- Unió Mallorquina) 

Projectes de llei 
RGEnúm. 3090/94, de l'esportbalear, DSnúm.142 (21 de 

febrer), pago 5933-5934. 

Proposicions de Ilei 
RGEnúm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les mes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar¡¡:), pago 6397 

Preguntes 
RGE núm. 646/95, relativa a impuls de la llengua catalana 

als centres escolars, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883. 
RGE núm. 647/95, relativa a gestió informatitzada deIs 

centres escolars de les mes Balears, DS núm. 143 (22 de 
febrer), pago 5945. 

RGE núm. 648/95, relativa a ajuts a les federacions 
esportives de Balears l'any 1994, DS núm. 146 (7 de mar¡¡:), 
pag.6058-6059. 

RGE núm. 649/95, relativa a centres públics de medicina 
esportiva a Balears, DS núm. 149 (21 de mar¡¡:), pago 6211. 

RGE núm. 650/95, relativa a centres de perfeccionament 
tecnicoesportiu, DS núm. 151 (28 de mar¡¡:), pago 6292. 

RGE núm. 651/95, relativa a memoria d' activitats del 1994 
a l'Escola Nacional de Vela Calanova, DS núm. 153 (30 de 
mar¡¡:), pago 6362. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 767/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles de música, DS núm. 145 (1 de mar¡¡:), pago 
6051-6052 i 6054. 

FERRÁ I CAPLLONCH, JOAN (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de llei 
RGEnúm. 3090/94, de l'esportbalear, DSnúm. 142 (21 de 

febrer), pago 5926. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les mes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar¡¡:), pago 6397 

Interpel'lacions 
RGE núm. 102/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política de protecció deIs animals, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5857-5858. 

Mocions 
RGE núm. 874/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

mesures per a l'aplicació de la Llei de protecció deIs animals 
que viuen a l'entorn huma, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6000-6001 i 6004. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1998/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a consideració del port de Palma com a Hoc 
d'inspecció fronterera, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5723-
5724. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 111/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

cultura popular i de l'associacionisme cultural de les mes 
Balears, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5754-5755. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar¡¡:), pago 6397 

Preguntes 
RGE núm. 686/95, relativa a edició de discs en catala, DS 

núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 
RGE núm. 687/95, relativa a adquisició de llibres, DS núm. 

144 (28 de febrer), pago 5977. 
RGE núm. 688/95, relativa a ajudes al sector del Hibre, DS 

núm. 147 (8 de mar¡¡:), pago 6102. 
RGE núm. 689/95, relativa a promoció deIs nostres artistes 

a l'exterior, DS núm. 150 (22 de mar¡¡:), pago 6267. 
RGE núm. 690/95, relativa a visitants aSa Llonja, DS núm. 

152 (29 de mar¡¡:), pago 6330. 
RGE núm. 691/95, relativa a exposicions a Sa Llonja, DS 

núm. 153 (30 de mar¡¡:), pago 6364. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 615/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a conveni entre el MEC i la CAIB per experimentar 
conjuntament un nou model de formació del professorat, DS 
núm. 145 (1 de mar¡¡:), pago 6036-6037 i 6039-6040. 

RGE núm. 616/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació que permeti al professorat d'educació primaria i 
secundaria realitzar cursos intensius de reciclatge en Hengua 
catalana, DS núm. 145 (1 de mar¡¡:), pago 6041-6042 i 6045. 

RGE núm. 617/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAlE del departament 
d'ensenyament en Hengua catalana, DS núm. 145 (1 de mar¡¡:), 
pago 6041-6042 i 6045. 

'"""', 
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GÓMEZ I ARBONA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mare;), pago 6397 

Preguntes 
RGE núm. 736/95, relativa a presentació del Pla 

gerontologic de les Illes Balears al Parlament, DS núm. 141 
(15 de febrer), pago 5885-5886. 

RGE núm. 737/95, relativa a igualtats de condicions davant 
l'administració autonomica, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 
5909-5910. 

RGE núm. 923/95, relativa a criteris pels quals es 
concedeixen les ajudes del programa de beques a la infermeria 
per a la realització de cursos especffics i activitats 
d' investigació, DS núm. 147 (8 de mary), pago 6104-6105. 

RGE núm. 1378/95, relativa a liquidació de les despeses 
per expropiacions per a la travessera de la carretera general 
Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior, DS núm. 152 (29 de 
mary), pago 6331-6332. 

GOMILA 1 BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari 
PSMiEEM) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mary), pago 6184, 6194-6195 i 6199. 

Projectes de llei 
RGEnúm. 3090/94, de l'esportbalear, OS núm. 142 (21 de 

febrer), pago 5925, 5929, 5931-5932 i 5934. 
RGEnúm. 5367/94, d'actuacióde laCArB en l'aplicació de 

les mesures judicials sobre menors infractors, DS núm. 149 (21 
de mar~), pago 6237 i 6240. 

RGE núm. 5368/95, de guarda i protecció deIs menors 
desemparats, DS núm. 149 (21 de mary), pago 6255-6256. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar~), pago 6397 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 330/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de L1ei RGE núm. 5367/94, d'actuació de la CAIB en 
l' aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors, OS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5764-5765. 

RGE núm. 331/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de L1ei RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció deIs 
menors desemparats, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5764-
5765. 

Mocions 
RGE núm. 1046/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió sanitaria de Mallorca (Gesma), DS núm. 149 
(21 de mary), pago 6223-6224. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 3443/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a inclusió de la llengua catalana dins el programa 
Socrates, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5891-5892. 

RGE núm. 88/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
centre adscrit a la VIB per a les Pitiüses, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5874. 

RGE núm. 350/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació d'una "borsa d'allotjamentjove", DS núm. 
143 (22 de febrer), pago 5952,5954 i 5955. 

RGE núm.615/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a conveni entre el MEC i la CAIB per experimentar con 
juntament un nou model de formació del professorat, DS núm. 
145 (l de mary), pago 6038 i 6040. 

RGEnúm. 616/95, del Grup ParlamentariPP-UM, relativa 
a regulació que permeti al professorat d'educació primaria i 
secundaria realitzar cursos intensius de reciclatge en llengua 
catalana, DS núm. 145 (1 de mary), pago 6042-6043 i 6045. 

RGE núm. 617/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del departament 
d'ensenyament en llengua catalana, DS núm. 145 (1 de mary), 
pago 6042-6043 i 6045. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 298/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a modificació d'un artiele de la Llei Organica del 
regim electoral general, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5807-
5809. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 
153 (30 de mary), pago 6397 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política del Govem en materia de litoral i ports esportius, DS 
núm. 137 (l de febrer), pago 5715-5716. 

Mocions 
RGE núm. 1047/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director d'ordenació turística de les Illes Balears, 
Pla insular de Mallorca (POOT), DS núm. 149 (21 de mary), 
pago 6229-6231 i 6233. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 85/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a inclusió de carreteres de Balears a la xarxa transeuropea de 
carreteres, DS núm. 137 (l de febrer), pago 5728-5730. 

RGE núm. 752/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a litoral i ports esportius, DS núm. 147 (8 de mary), 
pag. 6118-6120. 

RGE núm. 1016/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, relativa a cessió deIs terrenys de 
la base naval del port de Sóller al municipi, DS núm. 150 (22 
de mary), pago 6283. 
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RGE núm. 1060/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació del Pla de ports esportius a s'Estanyol, 
DS núm. 152 (29 de mary), pago 6337-6338 i 6340-6341. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les mes Balears, DS núm. 
153 (30 de mary), pago 6397 

InterpeHacions 
RGE núm. 788/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a directrius del Pla hidrologic, DS núm. 147 (8 de 
mary), pago 6113. 

Mocions 
RGE núm. 1290/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a directrius Pla hidrologic, DS núm. 151 (28 de mary), 
pago 6317-6318 i 6320. 

Preguntes 
RGE núm. 402/95, relativa a ajudes concedides per a la 

rehabilitació d'habitatges afectats per aluminosi, DS núm. 142 
(21 de febrer), pago 5906. 

RGE núm. 403/95, relativa a recursos economics amb 
destinació a la rehabilitació del patrimoni arquitectonic de les 
mes Balears, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5842-5843. 

RGE núm. 404/95, relativa a rehabilitació d'habitatges, DS 
núm. 145 (1 de mary), pago 6031. 

RGE núm. 405/95, relativa a recursos economics per a 
l'adquisició d'habitatges, DS núm. 147 (8 demary), pago 6104. 

RGE núm. 626/95, relativa a aigües territorials al 
Mediterrani, DS núm. 151 (28 de mary), pago 6292. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 2674/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum 
d'aigua, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5864-5865 i 5866-
5867. 

RGE núm. 273/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a control i estalvi d'aigua, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5864-5865 i 5866-5867. 

RGE núm. 934/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla per a la gestió deis res idus solids urbans de l'illa 
de Formentera, DS núm. 150 (22 de mary), pago 6273-6274 i 
6276. 

RGE núm. 992/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
Pla hidrologic de Balears-directrius per a l'illa d'Eivissa, DS 
núm. 151 (28 de mary), pago 6324-6326. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les mes Balears, DS núm. 
153 (30 de mars;), pago 6398 

Interpel' lacions 
RGE núm. 786/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política deIs consells insulars, DS núm. 146 (7 de 
mary), pago 6070-6071. 

Mocions 
RGE núm. 1289/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del consells insulars, DS núm. 151 (28 de 
mary), pago 6308-6310 i 6312-6313. 

Preguntes 
RGE núm. 648/95, relativa a ajuts a les federacions 

esportives de Balears l'any 1994, DS núm. 146 (7 de mary), 
pag.6059. 

RGE núm. 673/95, relativa a inversions en carreteres, DS 
núm. 144 (28 de febrer), pago 5975-5976. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 616/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regulació que permetí al professorat d'educació primaria i 
secundaria realitzar cursos intensius de reciclatge en llengua 
catalana, DS núm. 145 (1 de mary), pago 6046. 

RGE núm. 617/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del departament 
d'ensenyament en llengua catalana, DS núm. 145 (1 de mary), 
pag. 6046. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mary), pago 6398 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 789/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de llei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
laLlei 8/1986, electoral de la CAlB, DS núm. 146 (7 de mary), 
pag.6090. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 4/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

al Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 
5720. 

Preguntes 
RGE núm. 406/95, relativa a instal'lacions temporals en 

platges, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

..... 
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RGE núm. 407/95, relativa a vigilancia i control de la zona 
de servitud en el litoral de les Illes Balears, DS núm. 143 (22 
de febrer), pago 5942-5943. 

RGE núm. 408/95, relativa a ordenació del litoral balear, 
DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6031-6032. 

RGE núm. 409/95, relativa a ordenació del litoral a les Illes 
Balears, DS núm. 147 (8 de mar~), pago 6104. 

RGE núm. 704/95, relativa a educació ambiental, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6365. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 753/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 147 (8 de 
mar~), pago 6123-6124 i 6125. 

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

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar¡¡:), pago 6160-6165, 6174, 6185-

6186,6190-6192,6195-6197,6199 i 6201. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 
139 (8 de febrer), pago 5815-5817, 5822-5823 i 5826: i DS 
núm. 149 (21 de mar~), pago 6243-6245,6248-6249 i 6251-
6254. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398 

RGE núm. 1286/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, relativa a modificació de 
determinats articles de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, 
electoral de les Illes Balears, DS núm. 150 (22 de man;), pago 
6286. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 789/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de llei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de mar~), 
pago 6087-6088 i 6090-6091. 

RGE núm. 973/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 
Proposició de llei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de mar¡¡:), 
pago 6094-6096 i 6098-6099. 

Pro postes de creació de comissions no permanents 
d' investiga ció 

RGE núm. 166/95, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
l' objecte d'investigarel fman~ament i l'endeutament del partits 
polítics, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5769-5771 i 5775-
5776. 

RGE núm. 169/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, per 
tal d'investigar les relacions del president del Govem de les 
Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5789-5790 i 5793. 

MAGAÑA 1 ALAPONT, ENCARNACIÓ (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398 

Preguntes 
RGE núm. 272/95, relativa a accions per impulsar la 

indústria textil a Eivissa, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 
5798-5799. 

RGE núm. 274/95, relativa al 11 Pla d'Igualtat 
d'Oportunitats per a la dona, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 
5707-5708. 

RGE núm. 920/95, relativa a aplicació del salari social a 
Eivissa i Formentera, DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6034. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marr¡:), pago 6398. 

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

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marr¡:), pago 6398 

Preguntes 
RGE núm. 674/95, relativa a instal·lacions contaminats a 

Eivissa i Formentera, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5887. 
RGE núm. 675/95, relativa a instaHacions radio actives a 

Eivissa i Formentera, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 
RGE núm. 676/95, relativa a instaHacions d'energia solar 

(termica), DS núm. 146 (7 de mar¡¡:), pago 6060. 

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGE núm. 3090/94, de l'esportbalear, DSnúm. 142 (21 de 

febrer), pago 5926-5927 i 5933. 
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Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de man;:), pago 6398 

Preguntes 
RGE núm. 267/95, relativa a participació en la construcció 

de la potabilitzadora d'aigua de Sant Antoni de Portmany, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5706-5707. 

RGE núm. 367/95, relativa als mals olors que produeix la 
depuradora de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 139 (8 de 
febrer), pago 5800-5801. 

RGE núm. 368/95, relativa a recuperació de la perdua de 
turistes de procedencia nacional, DS núm. 139 (8 de febrer), 
pag.5801-5802. 

RGE núm. 949/95, relativa a creació del Museu Naval 
d'Eivissa, DS núm. 151 (28 de mar~), pago 6293-6294. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398 

Preguntes 
RGE núm. 636/95, relativa a elaboració del projecte 

lingüístic, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5882-5883. 
RGE núm. 637/95, relativa a col'laboració amb altres 

comunitats autonomes de llengua catalana, DS núm. 143 (22 
de febrer), pago 5944. 

RGE núm. 640/95, relativa a material didactic que edita la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, DS núm. 151 (28 
de mar~), pago 6292. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3443/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a inclusió de la llengua catalana dins el programa 
Socrates, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5893-5894. 

RGE núm. 88/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
centre adscrit a la UIB per a les Pitiüses, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5875-5877. 

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

Projectes de Ilei 
RGE núm. 4365/94, de modificació parcial del text de la 

Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6021-6022. 

RGE núm. 4926/94, de reforma de la Llei 5/1993, de 15 de 
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 143 
(22 de febrer), pago 5957-5961, 5964-5965 i 5967. 

RGE núm. 5367/94, d'actuació de la CAIB en l'aplicació de 
les mesures judicials sobre menors infractors, DS núm. 149 (21 
de mar~), pago 6237-6238 i 6240. 

RGE núm. 5368/95, de guarda i protecció deis menors 
desemparats, DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6256 i 6258-
6261. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núrn. 153 (30 
de mar~), pago 6399 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 330/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de Llei RGE núm. 5367/94, d'actuació de la CAIB en 
1 'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5765-5769. 

RGE núm. 331/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Llei RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció deis 
menors desemparats, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5765-
5769. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 1029/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a conseqüencies polítiques de l'anul'lació pel Tribunal 
Suprem de la concessió del servei d'ITV de Mallorca, DS núm. 
151 (28 de mar~), pago 6300-6301. 

RGE núm. 1043/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a conseqüencies politiques i economiques derivades de 
la Sala tercera del Tribunal Suprem que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'ITV a Mallorca, i determinació de 
les responsabilitats polítiques que s' en deriven, DS núm. 151 
(28 de mar~), pago 6300-6301. 

Preguntes 
RGE núm. 424/95, relativa a operativitat del sistema de 

navegació "Loran-C", DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5845-
5846. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398 

Preguntes 
RGE núm. 426/95, relativa a recuperació deles zones 

cremades a Andratx, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5849-
5850. 

RGE núm. 427/95, relativa a reforestació deis terrenys 
agrícoles a les Illes Balears, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 
5943-5944. 

RGE núm. 428/95, relativa a parc de Na Burguesa, DS 
núm. 145 (1 de mar~), pago 6035-6036. 

RGEnúm. 429/95, relativa a pare natural de Mondragó, DS 
núm. 149 (21 de mar~), pago 6211. 

RGE núm. 430/95, relativa a Centre Balear Europa, DS 
núm. 151 (28 de mar~), pago 6291. 

RGE núm. 431/95, relativa a instal-lacions d'energia solar 
(energia), DS núm. 152 (29 de mar~), pago 6333. 

• 

• 
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RGE núm. 432/95, relativa a instal'lacions d'energia solar 
(pannells solars tennics), DS núm. 153 (30 de marr;), pago 
6366. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 350/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a creació d'una "borsa d'allotjamentjove", DS núm. 
143 (22 de febrer), pago 5953-5954. 

RGE núm. 926/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a reconeixement efectiu del dret de sufragi als estrangers 
residents a Espanya, nacionalitzats a estats membres de la Unió 
Europea, DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6277 i 6279. 

MASCARÓ 1 PONS, JOAN MANEL (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i económic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398 

Preguntes 
RGE núm. 741/95, relativa a relació comercial o 

empresarial entre "Moda i Disseny Balear" i "Noves 
Generacions d'Exportació Balear", DS núm. 141 (15 de 
febrer), pago 5885. 

RGE núm. 742/95, relativa a participació del Govem de la 
Comunitat a l'empresa Yanko Japan, DS núm. 143 (22 de 
febrer), pago 5945-5946. 

RGE núm. 828/95, relativa a cost de les obres al port i dic 
exterior de Ciutadella, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5947. 

RGE núm. 829/95, relativa a dotar els molIs adossats al 
futur dic exterior de Ciutadella, DS núm. 146 (7 de marr;), pago 
6061. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i económic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6395 

Interpel'lacions 
RGE núm. 102/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política de protecció deis animals, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5858-5859. 

Mocions 
RGE núm. 874/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

mesures per a l'aplicació de la Llei de protecció deis animals 
que viuen a l'entom huma, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6001-6002 i 6004. 

RGE núm. 1046/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió sanitaria de Mallorca (Gesma), OS núm. 149 
(21 de mar9), pago 6224-6225. 

Preguntes 
RGE núm. 652/95, relativa a control de menjadors 

col-lectius, OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883. 
RGE núm. 653/95, relativa a contaminació en fruits secs i 

cereals, OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 
RGE núm. 654/95, relativa a campanyes d'inspecció, OS 

núm. 146 (7 de mar~), pago 6059. 
RGE núm. 655/95, relativa a implantació del sistema 

arbitral de consum, OS núm. 149 (21 de marr;), pago 6212. 
RGE núm. 656/95, relativa a inspeccions de control de 

mercat, OS núm. 151 (28 de mar~), pago 6295. 
RGE núm. 657/95, relativa a reclamacions a la Oirecció 

General de Consum, OS núm. 153 (30 de mar~), pago 6363. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1998/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a consideració del port de Palma com a lloc 
d'inspecció fronterera, OS núm. 137 (1 de febrer), pago 5724-
5725. 

RGE núm. 349/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a incorporació de la CAIB a l'Institut Interregional del 
Consum, OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5950-5951. 

Com pareixences 
RGE núm. 975/95, del conseller de Sanitat i Seguretat 

Social, sobre les actuacions realitzades a la comunitat 
autónoma de control d'utilització de substancies prohibides en 
l'engreixament del boví, OS núm. 152 (29 de mar~), pago 
6357-6358. 

MOLL 1 MARQUÉS, JOSEP (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar9), pago 6188-6190. 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6399 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 3443/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a inclusió de la llengua catalana dins el programa 
Socrates, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5892-5893. 

RGE núm. 615/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a conveni entre el MEe i la CAIB per experimentar 
conjuntament un nou model de formació del professorat, OS 
núm. 145 (1 de mar~), pago 6038-6040. 

RGE núm. 616/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació que permeti al professorat d'educació primaria i 
secundaria realitzar cursos intensius de reciclatge en llengua 
catalana, OS núm. 145 (1 de mar~), pago 6043-6047. 

RGE núm. 617/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del departament 
d'ensenyament en llengua catalana, OS núm. 145 (1 de marr;), 
pag.6043-6047. 
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MOREY 1 BALLESTER, PERE JOAN (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar¡y), pago 6398 

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

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar¡y), pago 6152-6154 i 6170-6171. 

Proposicions de I1ei 
RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 
139 (8 de febrer), pago 5818-5819 i 5824; i DS núm. 149 (21 
de mar¡y), pago 6246-6248. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a regim fiscal i economic 
especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 de mary), pago 
6395 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 973/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de llei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
laLlei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de mar¡y), 
pago 6091-6093, 6096-6097 i 6099. 

OBRADOR 1 MORATINOS, FRANCESC (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Projectes de llei 
RGE núm. 4365/94, de modificació parcial del text de la 

Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6020-6023. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup ParlamentariPP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar¡y), pago 6395 

Preguntes 
RGE núm. 1008/95, relativa a tardan¡ya a remetre el 

BOCAIB a Coneus, DS núm. 146 (7 de mar¡y), pago 6060-
6061. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 349/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a incorporació de la CAIB al' Institut Interregional del 
Consum, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5950. 

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

Projectes de lIei 
RGE núm. 4365/94, de modificació parcial del text de la 

Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6019-6020. 

RGE núm. 4926/94, de la reforma de la Llei 5/1993, de 15 
oe jllny, nel Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 
143 (22 de febrer), pago 5955-5956. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 298/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de 

modificació d 'un article de la Llei Organica del regim electoral 
general, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5804-5806. 

RGE núm. 299/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de 
creació del ConseIl de les IIIes Balears de cooperació al 
desenvolupament, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5809-5811 
i5814. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 
fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar¡y), pago 6395. 

Pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 5256/94, rBlativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia d'activitats classificades, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5731-5734; i DS núm. 153 (30 de 
mar¡y), pago 6400. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 789/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de lIei RGE núm. 338/95, de modificació de la Llei 
8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de mar¡y), pago 
6084-6086 i 6089-6090. 

Interpel·lacions 
RGE núm. 102/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

política de protecció deIs animals, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pag.5856-5857. 

RGE núm. 786/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política deIs consells insulars, DS núm. 146 (7 de 
marr,;), pago 6068-6070. 

Mocions 
RGE núm. 874/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

mesures per a l'aplicació de la Llei de protecció deIs animals 
que viuen a l'entoro huma, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
5999-6000 i 6004. 

RGE núm. 1289/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política del consells insulars, DS núm. 151 (28 de 
mary), pago 6306-6308 i 6311-6312. 

Preguntes 
ROE núm. 326/95, relativa a remissió al Parlament de les 

Memories referides a la Gestió de competencies d'Urbanisme 
del Consells Insulars, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5743-
5744. 

RGE núm. 327/95, relativa ano remissió de lacomunicació 
referida a la gestió del consells insulars en materia 
d'urbanisme, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5745. 
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RGE núm. 328/95, relativa a no remissió d'una 
comunicació sobre política fITal, DS núm. 139 (8 de febrer), 
pago 5799-5800. 

Proposicions no de Ilei 
RGE núm. 1998/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a consideració del port de Palma com a lloc 
d'inspecció fronterera, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5722-
5723 i 5725. 

RGE núm. 2075/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a regular mitjanr;:ant una Jlei de "convivencia" les 
unions de fet, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5868-5869 i 
5871-5872. 

RGE núm. 2674/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum 
d'aigua, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5862-5863 i 5866. 

RGE núm. 5248/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a promoció de les activitats i els productes artesanal s 
de les Illes Balears, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5849-
5895 i 5898-5900. 

RGE núm. 142/95, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE 
núm. 3633/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relatives a 
augment de les tarifes aeries per Aviaco, DS núm. 141 (15 de 
febrer), pago 5888-5889. 

RGE núm. 273/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a control i estalvi d'aigua, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5862-5863 i 5866. 

RGE núm. 382/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
creació d'una xarxa comercial per donar serveis a l'exterior a 
les empreses, productes i serveis de les Illes Balears, DS núm. 
142 (21 de febrer), pago 5915-5916 i 5920-5921. 

RGE núm. 926/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a reconeixement efectiu del dret de sufragi als estrangers 
residents a Espanya, nacionalitzats a estats membres de la Unió 
Europea, DS núm. 150 (22 de many), pago 6278. 

Compareixences 
RGE núm. 975/95, del conseller de Sanitat i Seguretat 

Social, sobre les actuacions realitzades a la Comunitat 
Autonoma de control d 'utilització de substancies prohibides en 
l'engreixament del boví, DS núm. 152 (29 de mar~), pago 
6354-6355. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6398 

RGE núm. 411195, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació de la Llei 3/1990, de 31 de maig, que 
crea i regula el Pla de modemització d'allotjaments turístics 
existents a les Illes Balears, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6016-6018. 

Preguntes 
RGE núm. 419/95, relativa a aplicació de l'lva als 

establiments hotelers, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844-
5845. 

RGE núm. 420/95, relativa a projectes de regeneració 
turística, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5943. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 142/95, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE 

núm. 3633/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relatives a 
augment de les tarifes aeries per Aviaco, DS núm. 141 (15 de 
febrer), pago 5889-5891. 

PALLICER 1 PUJOL, ANTONI (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6395 

RGE núm. 411/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació de la L1ei 3/1990, de 31 de maig, que 
crea i regula el Pla de modemització d'aJlotjaments turístics 
existents a les Illes Balears, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6010-6013 i 6017. 

InterpeHacions 
RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta turística de les 
Illes Balears, pla insular de Mallorca (POOT), DS núm. 144 
(28 de febrer), pago 5990-5992 i 5996-5997. 

Mocions 
RGE núm. 1047/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director d' ordenació turística de les Illes Balears, 
Pla insular de Mallorca (POOT), DS núm. 149 (21 de mar~), 
pago 6226-6228 i 6232-6233. 

PASCUAL 1 AMORÓS, MIQUEL (Grup Parlamentari 
Mixt) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar~), pago 6182-6183, 6186 i 6197. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 4365/94, de modificació parcial del text de la 

Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 144 (28 de 
febrer), pago 6021. 

RGE núm. 4926/94, de la reforma de la Llei 5/1993, de 15 
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 
143 (22 de febrer), pago 5967. 

RGEnúm. 5367/94, d'actuació de la CAIB enl'aplicacióde 
les mesures judicials sobre menors infractors, DS núm. 149 (21 
de mar~), pago 6236-6237 i 6240-6241. 
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Proposicions de llei 
RGE núm. 111/95, del Grup Parlamentari Mixt, de cultura 

popular i de l'associacionisme cultural de les Illes Balears, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5749-5751 i 5754-5756. 

RGE núm. 298/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de 
modificació d 'un article de la Llei Organica del regim electoral 
general, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5806. 

RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de 
modificació de la LIei 8/1986, electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 
5817; i DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6242 i 6245. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 
fiscal i economic especial de les mes Balears, DS núm. 139 (8 
de febrer), pago 5829-5831; i DS núm. 153 (30 de man;:), pago 
6375-6376,6391-6392 i 6394-6395. 

RGE núm. 1286/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, de modificació de determinats 
articles de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de les 
Illes Balears, DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6284. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 5256/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia d'activitats classificades, DS 
núm. 153 (30 de maw), pago 6399. 

InterpeHacions 
RGE núm. 2/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política del Govem en materia de litoral i ports esportius, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5714. 

RGE núm. 102/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
política de protecció deIs animals, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5854-5855 i 5859-5860. 

RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta turística de les 
mes Balears, pla insular de Mallorca (POOT), DS núm. 144 
(28 de febrer), pago 5994-5995. 

RGE núm. 1029/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies polítiques de l'anul'lació pel Tribunal 
Suprem de la concessió del servei d' ITV de Mallorca, DS núm. 
151 (28 de mar~), pago 6299-6300. 

RGE núm. 1043/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a conseqMncies polítiques i economiques derivades de 
la Sala tercera del Tribunal Suprem que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'ITV a Mallorca, i determinació de 
les responsabilitats polítiques que s'en deriven, DS núm. 151 
(28 de mar~), pago 6299-6300. 

Mocions 
RGE núm. 874/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

mesures per a l'aplicació de la Llei de protecció deIs animals 
que viuen a l'entom huma, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
5998-5999 i 6002-6004. 

RGE núm. 1047/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director d'ordenació turística de les Illes Balears, 
Pla insular de Mallorca (POOT), DS núm. 149 (21 de mar~), 
pag.6233. 

Preguntes 
RGE núm. 381/95, relativa a suport del Partit Popular a la 

Proposició de llei de regim economic i fiscal de les Illes 
Balears, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5848-5849. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 1998/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a consideració del port de Palma com a lloc 
d'inspecció fronterera, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5723. 

RGE núm. 2075/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a regular mitjan~ant una llei de "convivencia" les 
unions de fet, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5869. 

RGE núm. 2674/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum 
d'aigua, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5863-5864. 

RGE núm. 5248/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a promoció de les activitats i els productes artesanals 
de les Illes Balears, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5895. 

RGE núm. 85/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a inclusió de carreteres de Balears a la xarxa transeuropea de 
carreteres, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5727. 

RGE núm. 273/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a control i estalvi d'aigua, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5863-5864. 

RGE núm. 382/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
creació d'una xarx.a comercial per donar serveis a l'exterior a 
les empreses, productes i serveis de les mes Balears, DS núm. 
142 (21 de febrer), pago 5914-5915 i 5919-5920. 

RGE núm. 752/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a litoral i ports esportius, DS núm. 147 (8 de marf¡;), 
pag.6116-6117. 

RGE núm. 753/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 147 (8 de 
mar¡y), pago 6122 i 6125. 

RGE núm. 992/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
Pla hidrologic de Balears-directrius per a l'illa d'Eivissa, DS 
núm. 151 (28 de mar¡y), pago 6322. 

RGE núm. 1016/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, relativa a cessió deIs terrenys de 
la base naval del port de Sóller al municipi, DS núm. 150 (22 
de marf¡;), pago 6280-6281. 

RGE núm. 1060/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació del Pla de ports esportius a s'Estanyol, 
DS núm. 152 (29 de marf¡;), pago 6335 i 6339-6340. 

Compareixences 
RGE núm. 975/95, del conseller de Sanitat i Seguretat 

Social, sobre les actuacions realitzades a la Comunitat 
Autonoma de control d'utilització de substancies prohibides en 
l'engreixament del boví, DS núm. 152 (29 de marf¡;), pago 
6353-6354. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 166/95, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
l'objecte d'investigar el fmanf¡;ament i l'endeutament del partits 
polítics, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5771-5772 i 5776-
5777. 

RGE núm. 169/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, per 
tal d' investigar les relacions del president del Govem de les 

"' ... 
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Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5780-5781, 5785-5786 i 5791. 

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

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les IlIes Balears, DS núm. 
153 (30 de mary), pago 6395. 

PERALTA I APARICIO, JAUME (Grup Parlamentari 
Mixt) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mary), pago 6150-6151. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Ba1ears, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 
5817. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mary), pago 6373-6374 i 6395. 

RGE núm. 411/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació de la Llei 3/1990, de 31 de maig, que 
crea i regula el Pla de modemització d'allotjaments turístics 
existents a les Illes Balears, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6015 i 6017. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 973/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de llei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de mary), 
pago 6093 i 6097. 

InterpeHacions 
RGE núm. 4/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

al Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 
5719. 

Mocions 
RGE núm. 875/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió de res idus no inelosos en els plans de res idus 
solids urbans, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6007 i 6009. 

RGE núm. 1046/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a gestió sanitaria de Mallorca (Gesma), DS núm. 149 
(21 de mary), pago 6222-6223. 

RGE núm. 1047/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director d' ordenació turística de les Illes Balears, 
Pla insular de Mallorca (POOT), OS núm. 149 (21 de mary), 
pago 6228-6229 i 6233. 

Preguntes 
RGE núm. 5222/94, relativa a abocaments de residus fecals 

a l'albufera des Grau, OS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709. 

RGE núm. 96/95, relativa a desenvolupament de 
transferencies a l'illa de Menorca, DS núm. 137 (1 de febrer), 
pag.5711-5712. 

RGE núm. 97/95, relativa a aportacions programa MAB del 
Govem de la CAIB, OS núm. 138 (7 de febrer), pago 5747. 

RGE núm. 98/95, relativa a Pare Natural de s' Albufera des 
Grau, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5748. 

RGE núm. 99/95, relativa a competencies en materia 
d'agricultura, ramaderia i pesca, DS núm. 138 (7 de febrer), 
pago 5748-5749. 

RGE núm. 100/95, relativa a elaboració de la cartografia 
submarina deIs fons de l'entom marítim de l'illa de Menorca, 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5802. 

RGE núm. 101195, relativa a situació actual del Museu de 
Menorca, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803 . 

RGE núm. 1085/95, relativa a declaracions del Ministre 
Javier Gómez Navarro, OS núm. 149 (21 de mary), pago 6214-
6215. 

RGE núm. 1086/95, relativa a devaluació de la pesseta, DS 
núm. 150 (22 de mary), pago 6270. 

RGE núm. 1088/95, relativa a repercussions de la 
devaluació de la pesseta, OS núm. 151 (28 de mary), pago 
6294. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3443/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a inclusió de la llengua catalana dins el programa 
Socrates, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5892. 

RGE núm. 349/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a incorporació de la CAIB a l'Institut Interregional del 
Consum, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5949-5950. 

RGE núm. 767/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a escoles de música, DS núm. 145 (1 de mary), pago 
6049. 

RGE núm. 850/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incorporació del reciclatge al Pla director de res idus 
solids urbans de Mallorca, DS núm. 147 (8 de mary), pago 
6127-6128. 

RGE núm. 926/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a reconeixement efectiu del dret de sufragi als estrangers 
residents a Espanya, nacionalitzats a estats membres de la Unió 
Europea, DS núm. 150 (22 de mar(j:), pago 6277-6278. 

RGE núm. 1270/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació d'un pla d'ajut a les entitats per promoure la 
supressió de les barreres arquitectoniques, DS núm. 153 (30 de 
mar(j:), pago 6367. 

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

RGE núm. 166/95, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
l' obj ecte d' investigar el fmanyament i l' endeutament del partits 
polítics, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5771 i 5776. 

RGE núm. 169/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, per 
tal d'investigar les relacíons del president del Govem de les 
Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5780 i 5791. 
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PLANELLS 1 COSTA, FRANCESC (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Projectes de Ilei 
RGEnúm. 5367/95, d'actuació de laCAIBen I'aplicació de 

les mesures judicials sobre menors infractors, DS núm. 149 (21 
de marry), pago 6238-6240 i 6241. 

RGE núm. 5368/95, de guarda i protecció deIs menors 
dC3cmparats, DS núm. 149 (21 de marry), pago 6260-6261. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marry), pago 6395. 

PONS 1 PONS DAMIÁ (Grup Parlamentari Socialista) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de marry), pago 6157-6160, 6173-6174 i 

6192-6194. 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 111/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

cultura popular i de l'associacionisme cultural de les Illes 
Balears, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5752-5754. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6395 

Interpel' lacions 
RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política referent a Gestió Sanitaria de Mallorca 
(Gesma), DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5981-5983 i 5987-
5988. 

Mocions 
RGE núm. 1046/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió sanitaria de Mallorca (Gesma), DS núm. 149 
(21 de mar~), pago 6216-6217, 6220 i 6226. 

Preguntes 
RGE núm. 893/95, relativa a inversions en carreteres, DS 

núm. 144 (28 de febrer), pago 5977-5978. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 767/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a escoles de música, DS núm. 145 (1 de mar~), pago 
6049-6051 i 6053-6054. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 166/95, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
l' objecte d' investigar el fmanryament i l' endeutament del partits 
polítics, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5773-5775 i 5777-
5778. 

PONS 1 VILLALONGA, ANTONI (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marry), pago 6395. 

Pl'egullte5 
RGE núm. 720/95, relativa a transport per carretera a 

Balcars, DS núm. 142 (21 dc fcbrcr), pago 5912-5913. 
RGE núm. 721/95, relativa a liberalització del transport per 

carretera, DS núm. 145 (I dé marry), pago 6030. 
RGE núm. 722/95, relativa a Junta arbitral de transports de 

Balears, DS núm. 147 (8 de marry), pago 6103. 
RGE núm. 723/95, relativa a inspeccions en el transport 

turístic, DS núm. 150 (22 de marry), pago 6268. 
RGE núm. 725/95, relativa a situació de l'urani deis avions 

d'Spantax, DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6366. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 5248/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a promoció de les activitats i els productes artesanals 
de les Illes Balears, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5896-
5898 i 5900. 

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

Proposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6396. 

Preguntes 
RGE núm. 693/95, relativa a pla de suport a la 

modemització del comerry, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 
5908. 

RGE núm. 694/95, relativa al Pla director sectorial 
d 'equipaments comercials, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
5980. 

RGE núm. 695/95, relativa a modemització del comerry, DS 
núm. 147 (8 de marry), pago 6103. 

RGE núm. 696/95, relativa a promoció comercial del sector 
del calryat, DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6267. 

RGE núm. 697/95, relativa a promoció comercial del sector 
de la pell, DS núm. 152 (29 de mar~), pago 6331. 

RGE núm. 698/95, relativa a nomenaments de funcionaris, 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6365. 

RIERA 1 BENNÁSSAR, ANDREU (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallol'quina) 

Projectes de llei 
RGE núm. 3090/94, de l'esport balear, DS núm. 142 (21 de 

febrer), pago 5926-5927 i 5929-5932. 
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Proposicions de lIei 
RGEnúm. 345/95, del Grup ParlamentariPP-UM, deregim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mary), pago 6396 

Interpel'lacions 
RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política referent a Gestió Sanitaria de Mallorca 
(Gesma), DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5987. 

RIERA I MADURELL, MARIA TERESA (Grup 
Parlamentari Socialista) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de marr,:), pago 6184-6185. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 299/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a creació del Consell de les Illes Balears de cooperació 
al desenvolupament, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5812. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mary), pago 6396. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 926/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a reconeixement efectiu del dret de sufragi als estrangers 
residents a Espanya, nacionalitzats a estats membres de la Unió 
Europea, DS núm. 150 (22 de marr,:), pago 6279 i 6280. 

Compareixences 
RGE núm. 862/95, del conseller d'Economia i Hisenda, 

sobre la política telematica del Govem balear, DS núm. 152 
(29 de marr,:), pago 6346-6348. 

RUS IJAUME, LLOREN(: (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de mary), pago 6396 

Preguntes 
RGE núm. 740/95, relativa a seguiment per controlar 

l' autorització d'introduir el Francolin a Mallorca, DS núm. 142 
(21 de febrer), pago 5910-5911. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 152/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a pla d'eliminació del passos a nivell sense barreres, 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5923-5925. 

RGE núm. 1270/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació d'un pla d'ajut a les entitats per promoure la 
supressió de les barreres arquitectoniques, DS núm. 153 (30 de 
mary), pago 6367-6368. 

Compareixences 
RGE núm. 975/95, del conseller de Sanitat i Seguretat 

Social, sobre les actuacions realitzades a la Comunitat 
Autonoma de control d'utilització de substancies prohibides en 
I'engreixament del boví, DS núm. 152 (29 de marr,:), pago 
6355-6356. 

SALAS 1 SANTOS, FRANCESC XAVIER (Grup 
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regirn fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marr,:), pago 6396. 

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

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regirn fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
139 (8 de febrer), pago 5826-5828; i DS núm. 153 (30 de 
marr,:), pago 6371-6372, 6379, 6382, 6390-6391, 6392 i 6396. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 868/95, 869/95 i 871/95, deis Grups 

Parlamentaris Socialista, PSM i EEM i PP-UM, 
respectivament, derivades de l'Informe relatiu als resultats de 
la fiscalització del Compte General de la CAIB per al' exercici 
del 1991, DS núm. 146 (7 de mary), pago 6080-6083. 

Preguntes 
RGE núm. 415/95, relativa a acords estrategics amb els 

govems regionals de Corsega i Sardenya, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5843. 

RGE núm. 416/95, relativa a reducció del cost del passiu 
del Govem balear, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844. 

RGE núm. 417/95, relativa a creixement economic per a 
l'any 1994, DS núm. 145 (1 de marr,:), pago 6032. 

RGE núm. 418/95, relativa a pagament de factures als 
proveYdors, DS núm. 147 (8 de marr,:), pago 6107. 

RGE núm. 423/95, relativa a fons estructurals comunitaris, 
DS núm. 151 (28 de marr,:), pago 6290-6291. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 382/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

creació d'una xarxa comercial per donar serveis a l'exterior a 
les empreses, productes i serveis de les Illes Balears, DS núm. 
142 (21 de febrer), pago 5917-5919 i 5921. 

Compareixences 
RGE núm. 862/95, del conseller d'Economia i Hisenda, 

sobre la política telematica del Govem balear, DS núm. 152 
(29 de marr,:), pago 6348. 
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SAMPOL 1 MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM i EEM) 

Debat general sobre política universitaria 
OS núm. 148 (14 de mary), pago 6154-6157, 6171-6173, 

6186-6188 i 6192. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 4365/94, de a modificació parcial del text de la 

Llci 2/1989, dc 22 de febrer, de la funció pública de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, OS núm. 144 (28 de 
febrer), pago 6018-6019 i 6023. 

Proposicions de lIeí 
RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de 

modificació de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, OS núm. 139 (8 de febrer), pago 
5819-5821 i 5824-5825; i OS núm. 149 (21 de mary), pago 
6242,6244-6245,6247-6248,6250 i 6253. 

RGE núm. 345/95, del Grup ParlamentariPP-UM, deregim 
fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 139 (8 
de febrer), pago 5831-5833; i OS núm. 153 (30 de mary), pago 
6374-6375,6377-6379,6389-6390,6392 i 6396. 

RGE núm. 1286/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, de modificació de determinats 
articIes de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de les 
Illes Balears, OS núm. 150 (22 de mary), pago 6284-6285. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 973/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de llei RGE núm. 338/95, de modificació de la Llei 
8/1986, electoral de la CAlE, OS núm. 146 (7 de mary), pago 
6093-6094 i 6097-6098. 

Propostes de resolució 
RGE núm. 868/95, 869/95 i 871/95, deIs Grups 

Parlamentaris Socialista, PSM i EEM i PP-UM, 
respectivament, derivades de l'Informe relatiu als resultats de 
la fiscalització del Compte General de la CAlE per a l'exercici 
del 1991, OS núm. 146 (7 de man;;), pago 6075-6077 i 6082. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política referent a Gestió Sanitaria de Mallorca 
(Gesma), OS núm. 144 (28 de febrer), pago 5985-5987. 

RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta turística de les 
Illes Balears, pla insular de Mallorca (POOT), OS núm. 144 
(28 de febrer), pago 5995-5996. 

RGE núm. 788/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a directrius del Pla hidrologic, OS núm. 147 (8 de 
mary), pago 6112-6113. 

RGE núm. 1029/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies polítiques de 1 'anul'lació pel Tribunal 
Suprem de la cuncessió del servei d'ITV de Mallorca, OS núm. 
151 (28 de mary), pago 6297-6298 i 6302-6303. 

RGE núm. 1043/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a conseqüencies polítiques i economiques derivades de 
la Sala tercera del Tribunal Suprem que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'ITV a Mallorca, i determinació de 

les responsabilitats polítiques que s'en deriven, OS núm. 151 
(28 de mar¡y), pago 6297-6298 i 6302-6303. 

Mocions 
RGE núm. 1047/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director d' ordenació turística de les Illes Balears, 
Pla insular de Mallorca (POOT), OS núm. 149 (21 de mary), 
pag.6229. 

Preguntes 
RGE núm. 149/95, relativa a Pla d' Investigació i tecnologia 

de la CAlE, OS núm. 137 (1 de febrer), pago 5708. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 349/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a incorporació de la CAlE a l'Institut Interregional del 
Consum, OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5949 i 5951. 

RGE núm. 767/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a escoles de música, OS núm. 145 (1 de mary), pago 
6047-6049 i 6052-6053. 

RGE núm. 850/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incorporació del recicIatge al Pla director de residus 
solids urbans de Mallorca, OS núm. 147 (8 de mary), pago 
6128-6129 i 6133. 

RGE núm. 1016/95, deIs Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, relativa a cessió deIs terrenys de 
la base naval del port de Sóller al municipi, OS núm. 150 (22 
de mary), pago 6281-6282. 

Compareíxences 
RGE núm. 862/95, del conseller d'Economia i Hisenda, 

sobre la política telematica del Govem balear, OS núm. 152 
(29 de mar¡;;), pago 6344-6346. 

Propostes de crea ció de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 166/95, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
l' objecte d' investigar el fman¡;;ament i l' endeutament del partits 
poIítics, OS núm. 138 (7 de febrer), pago 5772-5773 i 5777. 

RGE núm. 169/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, per 
tal d'investigar les relacions del president del Govem de les 
Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker, OS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5778-5780, 5786-5787 i 5791-
5792. 

SANSÓ 1 SERVERA, ANTONI (Grup Parlamentari PSM 
iEEM) 

Proposícions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 
153 (30 de mar¡;;), pago 6396 

RGE núm. 411/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a modificació de la Llei 3/1990, de 31 de maig, que 
crea i regula el Pla de modemització d'alIotjaments turístics 
existents a les IlIes Balears, OS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6014 i 6017. 
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SOLER I CLADERA, CRISTOFOL (Crup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de man,:), pago 6398. 

TEJERO 1 ISLA, XA VIER (Crup Parlamentari Socialista) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar~), pago 6199-6200. 

Projectes de llei 
RGE núm. 3090/94, de l' esport balear, DS núm. 142 (21 de 

fehrer), pago 5927-5929 i 593!. 
RGEnúm. 5367/94, d'actuacióde laCAIB en l'aplicacióde 

les mesures judicials sobre menors infractors, DS núm. 149 (21 
de mar¡;:), pago 6234-6236 i 6238. 

RGE núm. 5368/95, de guarda i protecció deis menors 
desemparats, DS núm. 149 (21 de maw), pago 6256-6259. 

Proposicions de lIei 
RGEnúm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regirn 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar¡;:), pago 6396 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 330/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de Uei RGE núm. 5367/94, d'actuació de la CAIB en 
l' aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5756-5758, 5761-5762 i 5767-
5768. 

RGE núm. 331/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Uei RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció deIs 
menors desemparats, DS núm. 138 (7 de fehrer), pago 5756-
5758,5761-5762 i 5767-5768. 

TRIAY 1 LLOPIS, JOAN FRANCESC (Crup 
Parlamentari Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de 

modificació de la Uei 8/1986, electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 139 (8 de fehrer), pago 
5821-5822 i 5825-5826; i DS núm. 149 (21 de mar~), pago 
6242-6243,6248 i 6250-6255. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regirn 
fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mar¡;:), pago 6379-6381, 6382-6384, 6386-6387, 6390 
6399. 

Interpel'lacions 
RGE núm. 786/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a poUtica deIs consells insulars, DS núm. 146 (7 de 
mar~), pago 6064-6066 i 6071-6072. 

RGE núm. 1029/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüencies polítiques de l'anul-Iació pe! Tribunal 

Suprem de la concessió del servei d'ITV de Mallorca, DS núm. 
151 (28 de mar¡;:), pago 6296-6297 i 6301-6302. 

RGE núm. 1043/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a conseqüencies polítiques i economiques derivades de 
la Sala tercera del Tribunal Suprem que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'ITV a Mallorca, i deterrninació de 
les responsabilitats polítiques que s'en deriven, DS núm. 151 
(28 de man;;), pago 6296-6297 i 6301-6302 . 

Mocions 
RGE núm. 1289/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política del consells insulars, DS núm. 151 (28 de 
mars:), pago 6304-6305 i 6310-6311 . 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 85/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a inc1usió de carreteres de Balears a la xarxa transeuropea de 
carreteres, DS núm. 137 (l de febrer), pago 5725-5727 i 5730. 

RGE núm. 850/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a incorporació del reciclatge al Pla director de res idus 
sOlids urbans de Mallorca, DS núm. 147 (8 de mars:), pago 
6126-6127 i 6132. 

RGE núm. 1016/95, deis Grups Parlamentaris PP-UM, 
Socialista, PSM i EEM i Mixt, relativa a cessió deis terrenys de 
la base naval del port de Sóller al municipi, DS núm. 150 (22 
de marc,:), pago 6282-6283. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d' investiga ció 

RGE núm. 169/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, per 
tal d'investigar les relacions del president del Govern de les 
Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5781-5783, 5787-5788 i 5792-
5793. 

TUR 1 FERRER, VÍCTOR (Crup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup ParlamentariPP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de marc,:), pago 6396 

Preguntes 
RGE núm. 565/95, relativa aPOOTa Formentera, DS núm. 

140 (14 de febrer), pago 5846-5847. 
RGE núm. 914/95, relativa a accions contra la destrucció 

que provoca el fondeig incontrolat d'embarcacions esportives 
a la praderia de posidonia, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
5978-5979. 

RGE núm. 1367/95, relativa a competencies de la 
Comunitat Autonoma en aigües interiors, DS núm. 151 (28 de 
mars:), pago 6293. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 934/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla per a la gestió deIs residus solids urbans de l'illa 
de Formentera, DS núm. 150 (22 de marc,:), pago 6271-6272 i 
6274-6276. 
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RGE núm. 992/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
Pla hidrológic de Balcars-directrius pcr a l'illa d'Eivissa, DS 
núm. 151 (28 de man;:), pago 6322-6323 i 6325. 

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup ParlamentariPP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 153 (30 
de mary), pago 6396. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 789/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 

Proposició de Ilei RGE núm. 338/95, relativa a modificació de 
la Uei 8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de man;:), 
pago 6086-6087 i 6090. 

Preguntes 
RGE núm. 921/95, relativa a concessions per a la utilització 

d'aigües residuals provinents de la depuradora de la ciutat 
d'Eivissa, DS núm. 145 (1 de mary), pago 6033. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 88/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

centre adscrit a la VIB per a les Pitiüses, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5874-5875. 

V ADELL I FERRER, MARIA ANTONIA (Grup 
Parlamentari PSM i EEM) 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 111195, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

cultura popular i de l' associacionisme cultural de les Illes 
Balears, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5751-5752. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim fiscal i economic especial de les IlIes Balears, DS núm. 
153 (30 de man;), pago 6396 

Interpel'lacions 
RGE núm. 2/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política del Govem en materia de litoral i ports esportius, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5714-5715. 

RGE núm. 3/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
a gestió de res idus no inelosos en els plans de res idus solids 
urbans, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5852-5853. 

RGE núm. 4/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
al Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 
5719-5720. 

Mocions 
RGE núm. 875/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a ge.stió de. res idus no inelosos en els plans de residus 
solids urbans, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6008. 

RGE núm. 1290/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a directrius Pla hidrologic, DS núm. 151 (28 de mar~), 
pago 6316-6317. 

Proposicions 110 de lIei 
RGE núm. 85/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a inclusió de carreteres de Balears a la xarxa transeuropea de 
carreteres, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5728. 

RGE núm. 152/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a pla d'elirninació del passos a nivell sense barreres, 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5922 i 5924-5925. 

RGE núm. 752/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a litoral i ports esportius, DS núm. 147 (8 de mare), 
pag.6117-6118 . 

RGE núm. 753/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla quadriennal d'habitatge, DS núm. 147 (8 de 
mar~), pago 6122-6123 . 

RGE núm. 934/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a Pla per a la gestió deIs res idus solids urbans de l'ilIa 
de Formentera, DS núm. 150 (22 de man;:), pago 6273. 

RGE núm. 992/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
Pla hidrológic de Balears-directrius per a l'illa d'Eivissa, DS 
núm. 151 (28 de mar~), pago 6323-6325. 

RGE núm. 1060/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a modificació del Pla de ports esportius a s 'Estanyol, 
DS núm. 152 (29 de mar~), pago 6333-6334 i 6339. 

RGE núm. 1270/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació d'un pla d'ajut a les entitats per promoure la 
supressió de les barreres arquitectoniques, DS núm. 153 (30 de 
mary), pago 6366-6367 i 6369. 

VALENCIANO I LÓPEZ, V ALENTÍ (Grup Parlamentari 
Socialista) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les IIles Balears, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6396 

Preguntes 
RGE núm. 563/95, relativa a quantitats pressupostades per 

al Pla de reindustrialització el 1995, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5846. 

RGE núm. 564/95, relativa a quantitat en fase OP de les 
partides referents al Pla de reindustrialització, DS núm. 140 
(14 de febrer), pago 5847-5848. 

Proposicions no de llei 
RGE núm. 5248/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a promoció de les activitats i els productes artesanals 
de les Illes Balears, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5895-
5896 i 5900. 

RGE núm. 382/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
creació d'una xarxa comercial per donar serveis a l'exterior a 
les empreses, productes i serveis de les Illes Balears, DS núm. 
142 (21 de febrer), pago 5916-5917 i 5921-5922. 
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VERGER 1 POCOVÍ, JOAN (Grup parlamentari Partít 
Popular-Unió Mallorquina) 

Pmposicions de Ilei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marr;), pago 6396 

Interpel'lacions 
RGE núm. 3/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a gestió de res idus no inelosos en els plans de residus solids 
urbans, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5853. 

Mocions 
RGE núm. 875/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió de residus no inelosos en els plans de residus 
solids urbans, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6008-6009. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 850/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a incorporació del recielatge al Pla director de res idus 
solids urbans de Mallorca, DS núm. 147 (8 de marr;), pago 
6129-6131 i 6134. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 5256/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia d'activitats classificades, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5736-5737; i DS núm. 153 (30 de 
marr;), pago 6401-6402. 

VIDAL 1 BIBILONI, GUILLEM (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marr;), pago 6396. 

VIDAL 1 BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari 
Partit Popular-Unió Mallorquina) 

Proposicions de llei 
RGE núm. 299/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 

relativa a creació del Consell de les Illes Balears de cooperació 
al desenvolupament, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5812-
5813. 

Proposicions de I1ei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 

a regim fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 
153 (30 de marr;), pago 6397. 

VIDAL 1 JUAN, COSME (Grup Parlamentari Mixt) 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar~), pago 6151-6152, 6170, 6182, 

6188,6194 i 6198. 

Projectes de lIei 
RGE núm. 3090/94, de l'esportbalear, DS núm. 142 (21 de 

febrer), pago 5934-5935. 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 299/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de 

creació del Consell de les Illes Balears de cooperació al 
desenvolupament, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5811-5812. 

RGE núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de 
modificació de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, DS núm. 149 (21 de marr;), pago 
6249-6252. 

RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 
fiscal i economic especial de les Illes Balears, DS núm. 139 (8 
de febrer), pago 5829; i DS núm. 153 (30 de marrr), pago 6381-
6382,6388-6389,6393 i 6397. 

Propostes de la Comissió Tecnica Interinsular 
RGE núm. 5256/94, relativa a atribució de competencies 

als consells insulars en materia d'activitats elassificades, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5730-5731. 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 330/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de Llei RGE núm. 5367/94, d'actuació de la CAIB en 
l'aplicació de les mesuresjudicials sobre menors infractors, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5763-5764. 

RGE núm. 331/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 
Projecte de Llei RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció deIs 
menors desemparats, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5763-
5764. 

RGE núm. 789/95, del Grup Parlamentari Mixt, a la 
Proposició de llei RGE núm. 338/95, de modificació de la Llei 
8/1986, electoral de la CAIB, DS núm. 146 (7 de marrr), pago 
6083-6084 i 6088-6089. 

Pro postes de resolució 
RGE núm. 868/95, 869/95 i 871/95, deIs Grups 

Parlamentaris Socialista, PSM i EEM i PP-UM, 
respectivament, derivades de !'Informe relatiu als resultats de 
la fiscalització del Compte General de la CAIB per a l'exercici 
del 1991, DS núm. 146 (7 de marr;), pago 6082. 

InterpeHacions 
RGE núm. 3/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a gestió de residus no inelosos en els plans de residus solids 
urbans, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5852. 

RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política referent a Gestió Sanitaria de Mallorca 
(Gesma), DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5985. 

RGE núm. 786/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a política deIs consells insulars, DS núm. 146 (7 de 
marrr), pago 6067-6068. 

RGE núm. 788/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a directrius del Pla hidrologic, DS núm. 147 (8 de 
marrr), pago 6111-6112. 
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Mocions 
RGE núm. 1289/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

. relativa a política del consells insulars, DS núm. 151 (28 de 
mar~), pago 6305-6306. 

. RGE núm. 1290/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a directrius Pla hidrologic, DS núm. 151 (28 de mar~), 
pago 6315-6316 i 6319-6320. 

Preguntes 
RGE núm. 170/95, relativa a projecte hidraulic privat a 

l'ilIa d'Eivissa, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709-5710. 
RGE núm. 171/95, relativa a intervenció del Govern 

respecte d'un projecte hidraulic privat a Eivissa, DS núm. 137 
(1 de febrer), pago 5710-5711. 

RGE núm. 321/95, relativa a reparació de la carretera PM-
820 de Formentera, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5744. 

RGE núm. 322/95, relativa a construcció d'una rotonda a 
l'entrada de Sant Francesc-Formentera, DS núm. 138 (7 de 
febrer), pago 5746. 

RGE núm. 323/95, relativa a millora d'una carretera 
municipal de l'ilIa de Formentera, DS núm. 138 (7 de febrer), 
pag.5748. 

RGE núm. 806/95, relativa a fman~ament de la nova seu 
del consell pitiús, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5911-5912. 

RGE núm. 807/95, relativa a directrius del Pla hidrologic 
de Balears, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 

RGE núm. 808/95, relativa a canalització d'aigua de pou a 
nuclis turístics i de residuals depurades a zones agrícoles, DS 
núm. 144 (28 de febrer), pago 5979-5980. 

RGE núm. 809/95, relativa a cabals d'extracció autoritzats 
per als pous de Can Roig i Can Sastre (Eivissa), DS núm. 145 
(I de mar~), pago 6034-6035. 

RGE núm. 993/95, relativa a informació al consell insular 
pitiús sobre les directrius del Pla hidrológic, DS núm. 146 (7 
de mar~), pago 6062-6063 . 

RGE núm. 994/95, relativa a destinació de l'irnmoble 
subvencionat pel Govern al consell pitiús, DS núm. 147 (8 de 
mar~), pago 6106-6107. 

RGE núm. 1089/95, relativa a ordre de prioritats deIs usos 
de l' aigua en el Pla hidrologic, DS núm. 152 (29 de mar~), pago 
6332. 

RGE núm. 1090/95, relativa a POOT d'Eivissa 
Formentera, DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6364-6365. 

Proposicions no de lIei 
RGE núm. 88/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 

centre adscrit a la UIB per a les Pitiüses, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5872-5873 i 5876-58778. 

RGE núm. 142/95, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE 
núm. 3633/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relatives a 
augrnent de les tarifes aeries per Aviaco, DS núm. 141 (15 de 
febrer), pago 5887-5888. 

RGE núm. 152/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a pla d'eliminació del passos a nivell sense barreres, 
DS núm. 142 (21 de íebrer), pago 5923. 

RGE núm. 350/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació d'una "borsa d'allotjamentjove", DS núm. 
143 (22 de febrer), pago 5952-5953. 

RGE núm. 615/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a conveni entre el MEC i la CAIB per experimentar 

conjuntament un nou model de formació del professorat, DS 
núm. 145 (1 de mar~), pago 6037. 

RGE núm. 616/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació que permeti al professorat d'educació primaria i 
secundaria realitzar cursos intensius de reciclatge en !lengua 
catalana, DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6042. 

RGE núm. 617/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del departament 
d'ensenyament en llengua catalana, DS núm. 145 (1 de mar~), 
pag. 6042. 

RGE núm. 934/95, del Grup ParIamentari Socialista, 
relativa a Pla per a la gestió deis residus solids urbans de l'illa 
de Formentera, DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6272-6273 i 
6276. 

RGE núm. 992/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
Pla hidrologic de Balears-directrius per a l'illa d'Eivissa, DS 
núm. 151 (28 de mar~), pago 6320-6321 i 6324-6326. 

Com pareixences 
RGE núm. 862/95, del conseller d'Economia i Hisenda, 

sobre la política telematica del Govern balear, DS núm. 152 
(29 de mar~), pago 6344. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 166/95, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
l' objecte d 'investigar el fman~ament i l' endeutament del partits 
polítics, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5776. 

MEMBRES GOVERN 

CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA, PERE J. 
MOREY 1 BALLESTER 

Interpel'lacions 
RGE núm. 102/95, del Grup ParIamentari Mixt, relativa a 

política de protecció deis animals, DS núm. 140 (14 de febrer), 
pago 5855-5856 i 5860. 

Preguntes 
RGE núm. 5222/94, relativa a abocaments de residus fecals 

a I'albufera des Grau, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709. 
RGE núm. 98/95, relativa a Parc Natural de s' Albufera des 

Grau, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5748. 
RGE núm. 99/95, relativa a competencies en materia 

d'agricultura, ramaderia i pesca, DS núm. 138 (7 de febrer), 
pago 5748-5749. 

RGE núm. 100/95, relativa a elaboració de la cartografia 
submarina deIs fons de l'entorn marítim de l'iIIa de Menorca, 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803. 

RGE núm. 424/95, relativa a operativitat del sistema de 
navegació "Loran-C", DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5845-
5846. 

RGE núm. 426/95, relativa a recuperació deles zones 
cremades a Andratx, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5849-
5850. 

RGE núm. 427/95, relativa a reforestació deIs terrenys 
agrícoles a les Illes Balears, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 
5944. 
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RGE núm. 428/95, relativa a pare de Na Burguesa, DS 
núm. 145 (1 de marc;), pago 6035-6036. 

RGE núm. 429/95, relativa a pare natural de Mondragó, DS 
núm. 149 (21 de marc;), pago 6211. 

RGE núm. 626/95, relativa a aigües territorials al 
Mediterrani, DS núm. 151 (28 de mare;), pago 6292. 

RGE núm. 740/95, relativa a seguiment per controlar 
l'autorització d'introduir el Franco/in a Mallorca, DS núm. 
142 (21 de febrer), pago 5910-5911. 

RGE núm. 914/95, relativa a accions contra la destrucció 
que provoca el fondeig incontrolat d'embarcacions esportives 
a la praderia de posidonia, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
5978-5979. 

RGE núm. 1367/95, relativa a competencies de la 
Comunitat Autonoma en aigües interiors, OS núm. 151 (28 de 
marc;), pago 6293. 

CONSELLERDECOMERCI INDÚSTRIA,CRISTOFOL 
TRIA Y I HUMBERT 

InterpeHacions 
RGE núm. 3/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a gestió de residus no inelosos en els plans de res idus solids 
urbans, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5851-5852 i 5854. 

RGE núm. 1029/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a conseqüt:llcies polítiques de l'anul'lació pel Tribunal 
Suprem de la concessió del servei d'ITV de Mallorca, DS núm. 
151 (28 de marc;), pago 6298-6299 i 6303-6304. 

RGE núm. 1043/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a conseqüencies polítiques i economiques derivades de 
la Sala tercera del Tribunal Suprem que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'ITV a Mallorca, i determinació de 
les responsabilitats polítiques que s'en deriven, OS núm. 151 
(28 de mare;), pago 6298-6299 i 6303-6304. 

Preguntes 
RGE núm. 272/95, relativa a accions per impulsar la 

indústria textil a Eivissa, DS núm. 139 (8 de febrer), pago 
5798-5799. 

RGE núm. 328/95, relativa a no remissió d'una 
comunicació sobre política fITal, DS núm. 139 (8 de febrer), 
pago 5799-5800. 

RGE núm. 431/95, relativa a instal'lacions d'energia solar 
(energia), DS núm. 152 (29 de marc;), pago 6333. 

RGE núm. 432/95, relativa a instaHacions d'energia solar 
(pannells solars termics), DS núm. 153 (30 de marc;), pago 
6366. 

RGE núm. 564/95, relativa a quantitat en fase OP de les 
partides referents al Pla de reindustrialització, DS núm. 140 
(14 de febrer), pago 5847-5848. 

RGE núm. 674/95, relativa a instal-lacions contaminats a 
Eivissa i Formentera, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5887. 

RGE núm. 675/95, relativa a instal'lacions radio actives a 
Eivissa i Formentera, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 

RGE núm. 676/95, relativa a instal'lacions d'energia solar 
(termica), DS núm. 146 (7 de marc;), pago 6060. 

RGE núm. 693/95, relativa a pla de suport a la 
modemització del comere;, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 
5908. 

RGE núm. 694/95, relativa al Pla director sectorial 
d'equipaments comercials, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
5980. 

RGE núm. 696/95, relativa a promoció comercial del sector 
del calc;at, DS núm. 150 (22 de mare;), pago 6267. 

RGE núm. 697/95, relativa a promoció comercial del sector 
de la pell, DS núm. 152 (29 de mare;), pago 6331. 

RGE núm. 725/95, relativa a situació de l'urani deIs avions 
d'Spantax, DS núm. 153 (30 de mare;), pago 6366. 

RGE núm. 741/95, relativa a relació comercial o 
empresarial entre "Moda i Oisseny Balear" i "Noves 
Generacions d' Exportació Balear", DS núm. 141 (15 de 
febrer), pago 5885 . 

RGE núm. 742/95, relativa a participació del Govem de la 
Comunitat a l'empresa Yanko Japan, DS núm. 143 (22 de 
febrer), pago 5945-5946. 

RGE núm. 893/95, relativa a inversions en carreteres, OS 
núm. 144 (28 de febrer), pago 5977-5978. 

CONSELLER DE CULTURA, EDUCA CIÓ I ESPORTS, 
BARTOMEU ROTGER I AMENGUAL 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 de mare;), pago 6165-6169 i 6175-6176. 

Preguntes 
RGE núm. 101195, relativa a situació actual del Museu de 

Menorca, OS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803. 
RGE núm. 149/95, relativa a Pla d'Investigació i tecnologia 

de la CAIB, OS núm. 137 (1 de febrer), pago 5708-5709. 
RGE núm. 636/95, relativa a elaboració del projecte 

lingüístic, OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5882-5883. 
RGE núm. 637/95, relativa a col-laboració amb altres 

comunitats autonomes de llengua catalana, DS núm. 143 (22 
de febrer), pago 5944. 

RGE núm. 640/95, relativa a material didactic que edita la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, DS núm. 151 (28 
de mare;), pago 6292. 

RGE núm. 646/95, relativa a impuls de la llengua catalana 
als centres escolars, OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883. 

RGE núm. 647/95, relativa a gestió inforrnatitzada deIs 
centres escolars de les Illes Balears, DS núm. 143 (22 de 
febrer), pago 5945. 

RGE núm. 649/95, relativa a centres públics de medicina 
esportiva a Balears, DS núm. 149 (21 de mare;), pago 6211 . 

RGE núm. 650/95, relativa a centres de perfeccionament 
tecnicoesportiu, DS núm. 151 (28 de mare;), pago 6292. 

RGE núm. 651/95, relativa a memoriad'activitats deI 1994 
a l'Escola Nacional de Vela Calanova, OS núm. 153 (30 de 
mare;), pago 6362. 

RGE núm. 686/95, relativa a edició de discs en catala, DS 
núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 

RGE núm. 687/95, relativa a adquisició de llibres, DS núm. 
144 (28 de febrer), pago 5977. 

RGE núm. 688/95, relativa a ajudes al sector delllibre, OS 
núm. 147 (8 de mare;), pago 6103 . 

RGE núm. 689/95, relativa a promoció deIs nostres artistes 
a l'exterior, DS núm. 150 (22 de mare;), pago 6267. 
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RGE núm. 690/95, relativa a visitants aSa Llonja, DS núm. 
152 (29 de man;:), pago 6331. 

RGE núm. 691/95, relativa a exposicions aSa Llonja, DS 
núm. 153 (30 de man;:), pago 6364. 

RGE núm. 831/95, relativa a previsió per a la construcció 
de la piscina municipal de Ciutadella als pressuposts de la 
Universiada, OS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979. 

RGE núm. 832/95, relativa a si s'ha executat l'expedient de 
desallotjament de les coves prehistoriques de Cales Coves, DS 
nUm. 146 (7 de mar~), pago 6062. 

RGE núm. 833/95, relativa a quantitat que aporta del 
Govem de la CAlB per a la construcció de la piscina municipal 
de Ciutadella, OS núm. 147 (8 de mar~), pago 6106. 

RGE núm. 949/95, relativa a creació del Museu Naval 
d'Eivissa, DS núm. 151 (28 demar~), pago 6293-6294. 

CONSELLER D'ECONOMIA 1 HlSENDA, JAUME 
MATAS 1 PALOU 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, de regim 

fiscal i economic especial de les Illes Balears, OS núm. 139 (8 
de febrer), pago 5835-5837 i 5839; i OS núm. 153 (30 de 
mar~), pago 6384-6388. 

Preguntes 
RGE núm. 96/95, relativa a desenvolupament de 

transferencies a l'illa de Menorca, OS núm. 137 (1 de febrer), 
pag.5711-5712. 

RGE núm. 97/95, relativa a aportacions programa MAB del 
Govem de la CAlB, OS núm. 138 (7 de febrer), pago 5747. 

RGE núm. 381/95, relativa a suport del Partit Popular a la 
Proposició de llei de regim economic i fiscal de les Illes 
Balears, OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5848-5849. 

RGE núm. 415/95, relativa a acords estrategics amb els 
govems regionals de Corsega i Sardenya, DS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5843-5844. 

RGE núm. 416/95, relativa a reducció del cost del passiu 
del Govern balear, OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844. 

RGE núm. 417/95, relativa a creixement economic per a 
l'any 1994, DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6032. 

RGE núm. 418/95, relativa a pagament de factures als 
proverdors, DS núm. 147 (8 de mary), pago 6107. 

RGE núm. 423/95, relativa a fons estructurals comunitaris, 
DS núm. 151 (28 de mar~), pago 6291. 

RGE núm. 430/95, relativa a Centre Balear Europa, OS 
núm. 151 (28 de mar~), pago 6291. 

RGE núm. 682/95, relativa a desenvolupament de l' obj ectiu 
2, OS núm. 146 (7 de mary), pago 6063. 

RGE núm. 683/95, relativa a pagament de factures per a la 
utilització de les comunicacions de l'Administració de la 
CAIB, OS núm. 150 (22 de mary), pago 6267. 

RGE núm. 806/95, relativa a rmanyament de la nova seu 
del consell pitiús, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5911-5912. 

RGE núm. 944/95, relativa a comunitat autonoma que ha 
creatmés pressió fiscal atot l'Estat espanyol, OS núm. 149 (21 
de mar9), pago 6213-6214. 

RGE núm. 1085/95, relativa a declaracions del Ministre 
Javier Gómez Navarro, DS núm. 149 (21 de mary), pago 6214-
6215. 

RGE núm. 1086/95, relativa a devaluació de la pes seta, DS 
núm. 150 (22 de mar9), pago 6270-6271. 

RGE núm. 1088/95, relativa a repercussions de la 
devaluació de la pesseta, DS núm. 151 (28 de mary), pago 
6294-6295. 

Compareixences 
RGE núm. 862/95, sobre la política telematica del Govern 

balear, OS núm. 152 (29 de mary), pago 6341-6344 i 6348-
6350. 

CONSELLERADEGOVERNACIÓ,CATALINACIRER 
IADROVER 

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 330/95, del Grup Parlamentari Socialista, al 

Projecte de Llei RGE núm. 5367/94, d'actuació de la CAIB en 
l'aplicació de les mesures judicial s sobremenors infractors, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5759-5761 i 5762-5763. 

RGE núm. 331/95, del Grup Parlaroentari Socialista, al 
Projecte de Llei RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció deIs 
menors desemparats, OS núm. 138 (7 de febrer), pago 5759-
5761 i 5762-5763. 

Preguntes 
RGE núm. 420/95, relativa a projectes de regeneració 

turística, OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5943. 
RGE núm. 665/95, relativa a actuacions en materia de 

faroília, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5884. 
RGE núm. 666/95, relativa a programa de protecció de 

menors, OS núm. 144 (28 de febrer), pago 5975. 
RGE núm. 669/95, relativa a menors infractors, DS núm. 

151 (28 de mar~), pago 6295-6296. 
RGE núm. 698/95, relativa a nomenaments de funcionaris, 

DS núm. 153 (30 de mary), pago 6365. 

CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI, BARTOMEU REUS 1 BELTRAN 

InterpeHacions 
RGE núm. 2/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 

a política del Govem en materia de litoral i ports esportius, OS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5713-5714 i 5716-5717. 

RGE núm. 4/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa 
al Pla quadriennal d'habitatge, OS núm. 137 (1 de febrer), pago 
5718-5719 i 5721. 

RGE núm. 788/95, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a directrius del Pla hidrologic, OS núm. 147 (8 de 
mar<;), pago 6109-6111 i 6114-6115. 

Preguntes 
RGE núm. 170/95, relativa a projecte hidraulic privat a 

l'ilIa d'Eivissa, DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5710. 

.. 
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RGE núm. 171/95, relativa a intervenció del Govem 
respecte d'un projecte hidraulic privat a Eivissa, DS núm. 137 
(1 de febrer), pago 571l. 

RGE núm. 267/95, relativa a participació en la construcció 
de la potabilitzadora d'aigua de Sant Antoni de Portmany, DS 
núm. 137 (1 de febrer), pago 5707. 

RGE núm. 321/95, relativa a reparació de la carretera PM-
820 de Forrnentera, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5744-
5745. 

RGE núm. 322/95, relativa a construcció d'una rotonda a 
l'entrada de Sant Francesc-Formentera, DS núm. 138 (7 de 
febrer), pago 5746. 

RGE núm. 323/95, relativa a millora d'una carretera 
municipal de l'illa de Formentera, OS núm. 138 (7 de febrer), 
pag. 5748. 

RGE núm. 326/95, relativa a remissió al Parlament de les 
Memories referides a la Gestió de competencies d'Urbanisme 
del Consells Insulars, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5743-
5744. 

RGE núm. 327/95, relativa a no remissió de la comunicació 
referida a la gestió del consells insulars en materia 
d'urbanisme, DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5745-5746. 

RGE núm. 347/95, relativa a comen~ament de la 
construcció del nou tra~at de la carretera Consell-Alaró, OS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5743. 

RGE núm. 367/95, relativa als mals olors que produeix la 
depuradora de Sant Antoni de Portmany, DS núm. 139 (8 de 
febrer), pago 5800-580l. 

RGE núm. 402/95, relativa a ajudes concedides per a la 
rehabilitació d'habitatges afectats per alurninosi, DS núm. 142 
(21 de febrer), pago 5906. 

RGE núm. 403/95, relativa a recursos economics amb 
destinació a la rehabilitació del patrimoní arquítectonic de les 
Illes Balears, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5843. 

RGE núm. 404/95, relativa a rehabilitació d'habitatges, DS 
núm. 145 (1 de mar~), pago 6031. 

RGE núm. 405/95, relativa a recursos economics per a 
l'adquisició d'habitatges, DS núm. 147 (8 de mar~), pago 6104. 

RGE núm. 406/95, relativa a instal' lacions temporals en 
platges, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

RGE núm. 407/95, relativa a vigilancia i control de la zona 
de servitud en el litoral de les Illes Balears, DS núm. 143 (22 
de febrer), pago 5942-5943. 

RGE núm. 408/95, relativa a ordenació del litoral balear, 
DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6031. 

RGE núm. 409/95, relativa a ordenació del litoral a les Illes 
Balears, DS núm. 147 (8 de mar~), pago 6104. 

RGE núm. 673/95, relativa a inversions en carreteres, OS 
núm. 144 (28 de febrer), pago 5975-5976. 

RGE núm. 680/95, relativa a actuacions en materia de 
torrents, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

RGE núm. 681/95, relativa a recursos economics invertits 
a torrents, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 

RGE núm. 685/95, relativa a distribució de les obres de 
provei'ment i sanejament d'aigües per municipis, DS núm. 153 
(30 de mar~), pago 6363-6364. 

RGE núm. 704/95, relativa a educació ambiental, DS núm. 
153 (30 de mar~), pago 6365. 

RGE núm. 720/95, relativa a transport per carretera a 
Balears, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5912-5913. 

RGE núm. 721/95, relativa a liberalització del transport per 
carretera, DS núm. 145 (1 de mars;), pago 6030-6031. 

RGE núm. 722/95, relativa a Junta arbitral de transports de 
Balears, DS núm. 147 (8 de mars;), pago 6103. 

RGE núm. 723/95, relativa a inspeccíons en el transport 
turístic, DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6268. 

RGE núm. 807/95, relativa a directrius del Pla hidrologic 
de Balears, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 

RGE núm. 808/95, relativa a canalització d'aigua de pou a 
nuclís turístics i de residuals depurades a zones agrícoles, DS 
núm. 144 (28 de febrer), pago 5979-5980. 

RGE núm. 809/95, relativa a cabals d'extracció autoritzats 
per als pous de Can Roig i Can Sastre (Eivissa), DS núm. 145 
(1 de mars;), pago 6035. 

RGE núm. 828/95, relativa a cost de les obres al port i dic 
exterior de Ciutadella, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5947. 

RGE núm. 829/95, relativa a dotar els molls adossats al 
futur dic exterior de Ciutadella, DS núm. 146 (7 de mar~), pago 
6061. 

RGE núm. 921/95, relativa a concessions per a la utilització 
d'aigUes residuals provinents de la depuradora de la ciutat 
d'Eivissa, DS núm. 145 (1 de mars;), pago 6033. 

RGE núm. 942/95, relativa a mesures per racionalitzar el 
consum d'aigua a les nostres illes, DS núm. 149 (21 de mar~), 
pag.6212. 

RGE núm. 943/95, relativa a xifra de despesa neta 
disponible per a inversió nova en carreteres a la CAIB el 1995, 
DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6213 . 

RGEnúm. 945/95, relativa adeutetotal de laCAIB el 1995 
en materia de carreteres, DS núm. 150 (22 de mary), pago 6268. 

RGE núm. 947/95, relativa a si hem aconseguit els nivells 
de depuració establerts per a la regulació comunitaria per a 
l'any 1998, OS núm. 150 (22 de mar~), pago 6269. 

RGE núm. 948/95, relativa a peatge a alguna de les 
carreteres de les Illes Balears, OS núm. 150 (22 de mar~), pago 
6270. 

RGE núm. 993/95, relativa a informació al consell insular 
pitiús sobre les directrius del Pla hidrologic, DS núm. 146 (7 
de mar~), pago 6062-6063. 

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 
BARTOMEU CABRER I BARBOSA 

Interpel'lacions 
RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política referent a Gestió Sanitaria de Mallorca 
(Gesma), DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5983-5985 i 5988-
5990. 

Mocions 
RGE núm. 1046/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a gestió sanitaria de Mallorca (Gesma), OS núm. 149 
(21 de mar~), pago 6217-6222. 

Preguntes 
RGE núm. 652/95, relativa a control de menjadors 

col'lectius, DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883. 
RGE núm. 653/95, relativa a contaminació en fruits secs i 

cereals, OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 
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RGE núm. 654/95, relativa a campanyes d'inspecció, OS 
núm. 146 (7 de mare;:), pago 6059. 

RGE núm. 655/95, relativa a implantació del sistema 
arbitral de consum, OS núm. 149 (21 de man;:), pago 6212. 

RGE núm. 656/95, relativa a inspeccions de control de 
mercat, DS núm. 151 (28 de man;), pago 6295. 

RGE núm . 671/95, relativa a campanya de vacunació de 
l'hepatitis B, OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5884. 

RGE núm. 736/95, relativa a presentació del Pla 
gerontoIóglc de les Illes Balears al Parlament, DS núm. 141 
(15 de febrer), pago 5885-5886. 

RGE núm. 804/95, relativa a valoració que es destina a una 
partida menor que la pressupostada als serveis del Pla de 
prestacions socials basiques pel Consell Insular de Menorca, 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908-5909. 

RGE núm. 805/95, relativa amecanismes de control pertal 
de garantir els recursos economics destinats al Pla de 
prestacions socials basiques, DS núm. 143 (22 de febrer), pago 
5946-5947. 

RGE núm. 920/95, relativa a aplicació del salari social a 
Eivissa i Formentera, DS núm. 145 (1 de mar~), pago 6034. 

RGE núm. 923/95, relativa a criteris pels quals es 
concedeixen les ~udes del programa de beques a la infenneria 
per a la realització de cursos específics i activitats 
d'investigació, OS núm. 147 (8 de mar~), pago 6105. 

Compareixences 
RGE núm. 975/95, sobre les actuacions realitzades a la 

Comunitat Autonoma de control d'utilització de substancies 
prohibides en l'engreixament del boví, DS núm. 152 (29 de 
man;:), pago 6350-6353 i 6358. 

CONSELLER DE 1.'URISME, JOAN FLAQUER 1 
RIUTORT 

Proposicions de lIei 
RGE núm. 411/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a modificació de la Llei 3/1990, de 31 de maig, que 
crea i regula el Pla de modemització d'alloljaments turÍstics 
existents a les Illes Balears, DS núm. 144 (28 de febrer), pago 
6011-6013 . 

Interpel'lacions 
RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta turística de les 
Illes Balears, pla insular de Mallorca (POOT), DS núm. 144 
(28 de 'febrer), pago 5992-5994 i 5997-5998. 

Preguntes 
RGE núm. 368/95, relativa a recuperació de la perdua de 

turistes de procedencia nacional, OS núm. 139 (8 de febrer), 
pago 5801-5802. 

RGE núm. 419/95, relativa a aplicació de l'Iva als 
establ iments hotelers, DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5845. 

RGE núm. 563/95, re lativa a quantitats pressupostades per 
al Pla de re industrialització el 1995, OS núm. 140 (14 de 
febrer), pago 5846. 

RGE núm. 565/95, relativa a POOT a Formentera, OS núm. 
140 (14 de febrer), pago 5846-5847. 

RGE núm. 1090/95, relativa a POOT d'Eivissa 
Formentera, DS núm. 153 (30 de mary), pago 6364-6365. 

PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CAIB, GABRIEL 
CAÑELLASIFONS 

Debat general sobre política universitaria 
DS núm. 148 (14 c1~ m¡¡n¡), pago 6138-61115. 

Propostes de creació de comissions no permanents 
d'investigació 

RGE núm. 169/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, per 
tal d'investigar les relacions del president del Govem de les 
Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker, DS 
núm. 138 (7 de febrer), pago 5783-5785 i 5788-5789. 

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA, ROSA ESTARÁS 1 
FERRAGUT 

Interpel'lacions 
RGE núm. 786/95, del Grup Parlamentari Socialista, 

relativa a política deIs consells insulars, DS núm. 146 (7 de 
mar¡;), pago 6066-6067 i 6072-6073. 

Preguntes 
RGE núm. 274/95, relativa al TI Pla d'Igualtat 

d'Oportunitats per a la dona, DS núm. 137 (l de febrer), pago 
5708. 

RGE núm. 328/95, relativa a no remissió d'una 
comunicació sobre política frral, DS núm. 139 (8 de febrer), 
pago 5746-5747. 

RGE núm. 657/95, relativa a reclamacions a la Direcció 
General de Consuro, OS núm. 153 (30 de mary), pago 6363. 

RGE núm. 667/95, relativa a programa de protecció de 
menors (tutelats), DS núm. 146 (7 de mary), pago 6059-6060. 

RGE núm. 668/95, relativa a programa de protecció de 
menors (situació d'expedients de menors tutelats), DS núm. 
149 (21 de mary), pago 6215. 

RGEnúm. 695/95, relativa a modemització del comery, DS 
núm. 147 (8 de mar~), pago 6103. 

RGE núm. 737/95, relativa a igualtats de condicions davant 
l'administració autonomica, DS núm. 142 (21 de febrer), pago 
5909-5910. 

RGE núm. 1008/95, relativa a tardan¡;a a remetre el 
BOCAlB a Correus, OS núm. 146 (7 de mary), pago 6060-
6061. 

RGE núm. 1089/95, relativa a ordre de prioritats deIs usos 
de l'aigua en el Pla hidrologic, DS núm. 152 (29 de mar~), pago 
6332. 

RGE núm. 1378/95, relativa a liquidació de les despeses 
per expropiacions per a la travessera de la carretera general 
Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior, OS núm. 152 (29 de 
mar~), pago 6331-6332. 
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TEMÁTIC 

-A-

Abocaments de residus fecals 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709. 

Acords estrategics amb els governs regionals de Corsega i 
Sardenya 

DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5843 . 

Activitats (vegeu també Promoció d'
artesanals de les IlIes) 

cIassificades 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5730. 
DS núm. 153 (30 de marr;;), pago 6399. 

productes 

Administració de la CAIB (vegeu també Igualtat de 
condicions davant 1'-) 

DS núm. 150 (22 de marr;;), pago 6266. 

Adquisició 
d'habitatges (vegeu Recursos economics per a 1'-) 
DS núm. 147 (8 de marr;;), pago 6103. 
de llibres 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5977. 

Agricultura (vegeu Competenc!es d'-, ramaderia i pesca) 

Aigua (vegeu també Consum d'-, Control i estalvi d'--- i 
Usos de 1'--) 

de pou (vegeu Canalització d'-) 

Aigües 
interiors (vegeu Competencies en-) 
residuals 

depurades (vegeu Canalització d'-) 
de la depuradora de Vila 
DS núm. 145 (1 de marr;;), pago 6032. 

territorials al Mediterrani 
DS núm. 151 (28 de marr;;), pago 6291. 

Ajudes 
a les federacions esportives 
DS núm. 146 (7 de marr;;), pago 6058. 
per a rehabilita ció d'habitatges amb aluminosi 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5906. 
al sector delllibre 
DS núm. 147 (8 de marr;;), pago 6102. 

Albufera des Grau (vegeu també Parc natural de s'-) 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709. 

Animals (vegeu Llei de protecció deis - que viueo a 
I'entorn huma) 

Artistes (vegeu Prom oció deis nostres artistes a I'exterior) 

Associacionisme cultural 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5749. 

Aviaco (vegeu Tarifes aeries d'-) 

Avions (vegeu Urani als - d'Spantax) 

-B-

Barreres arquitectoniques (vegeu Supressió de-) 

Base naval del port de Sóller 
DS núm. 150 (22 de marr;;), pago 6280. 

Beques a la infermeria 
DS núm. 147 (8 de marr;;), pago 6104. 

BOCAIB (vegeu Butl/eti Oficial de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears) 

Borsa d'allotjament jove 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5951. 

Boví (vegeu Substancies prohibides per a I'engreix del-) 

Brokerval (vegeu Societats - i Inverbroker) 

Burguesa, Na (vegeu Parc de-) 

Butlletí Oficial de la Comunital Autónoma de les Illes 
Balears 

DS núm. 146 (7 de man;:), pago 6060. 

-c-

Cabals d'extracció autoritzats 
DS núm. 145 (1 de marr;;), pago 6034. 

Calanova (vegeu Escola Nacional de Vela-) 

Cah;at (vegeu Promoció comercial del sector del-) 

Cales Coves (vegeu Expedient de desallotjament de-) 

Campanya de vacunació de I'hepatitis B 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5884. 

Campanyes d'inspecció 
DS núm. 146 (7 de marr;;), pago 6059. 

Can 
Roig 
DS núm. 145 (1 de marr;;), pago 6034. 
Sastre 
DS núm. 145 (1 de marr;;), pago 6034. 

Canalització 
d'aigua de pou a nuclis turístics 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979. 
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d'aigües depurades a zones agrícoles 
OS núm. 144 (28 de febrer) , pago 5979. 

Carretera (vegeu també Transport per-) 
Consell-Alaró 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5742. 
general Maó-Ciutadella 
DS núm. 152 (29 de marr,:), pago 6331. 
municipal a Formentera 
DS núm. 138 ('1 de tebrer), pago 5748. 
PM-820 dc Formentera 
DS núm. 13 8 (7 de febrer), pago 5744. 

Carreteres (vegeu Deute total en materia de -, Inversions 
en -, Peatge a - i Xarxa transeuropea de -) 

Cartografía submarina deIs fons de Menorca 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5802. 

Centre 
adscrit a la UIB a les Pitiüses 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5872 . 
Balear Europa 
OS núm. 151 (28 de marry), pago 6291. 

Centres 
escolars (vegeu també L1engua catalana als -) 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5944. 
de perfeccionament tecnicoesportiu 
OS núm. 151 (28 de marr,:), pago 6292. 
públics de medicina esportiva 
DS núm. 149 (21 de marry), pago 6211. 

Cereals (vegeu Contaminació en - i cereals) 

Cessió de terrenys 
DS núm. 150 (22 de marry), pago 6280. 

Codirecció i cogestió del MEC i la CAIB del departament 
d'ensenyament en lIengua catalana 

DS núm. 145 (1 de marr,:), pago 6041. 

CoHaboració amb altres comunitats de I1engua catalana 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5944. 

Competencies 
d'agricultura, ramaderia i pesca 
OS núm. l38 (7 de febrer), pago 5748. 
en aigües interiors 
OS núm. 151 (28 de marr,:), pago 6293. 
d'urbanisme deis conseIls insulars 
OS núm. 138 (7 de febrer), pago 5743 i 5745. 

Compte general de la CA lB 1991 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6074. 

Comunitat Autonoma de les IIIes Balears (vegeu 
Codirecció i cogestió del MEC i la - del departament 
d' ensenyament en llengua catalana i Conveni entre el MEe 
i la-) 

Consell 
'Consultiu (wgeu L1ei 5/1993, de 15 de juny, del-) 
de cooperació al desenvolupament 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5809. 
Insular d'Eivissa i Formentera (vegeu també 

Finan~ament de la nova seu del consell pitiús) 

Consclls insulars (vegeu també Política dels-) 
OS núm . 117 (1 de febrer), pago 5730. 
OS núm. 153 (30 de marr,:), pago 6399. 

Consum d'aigua (vegeu també Reguiu de baix-) 
OS núm. 149 (21 de marry), pago 6212. 

Contamina ció en fruits secs i cereals 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 

Control i estalvi d'aigua 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5861. 

Conveni entre el MEC i la CAIB 
DS núm. 145 (1 de marry), pago 6036. 

Córsega (vegeu Acords estrategics amb els governs 
regionals de - i Sardenya) 

Cost 
de les obres al port i die exterior de Ciutadella 
D~ núm. 143 (22 de febrer), pago 5947. 
del passiu del Govern 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844. 

Creixement economic de 1994 
DS núm. 145 (I de marry), pago 6032. 

Cultura popular 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5749. 

Cursos de reciclatge en lIengua catalana 
DS núm. 145 (1 de marr,:), pago 6041. 

- D-

Declaracions del ministre Javier Gómez Navarro 
DS núm. 149 (21 de marry), pago 6214. 

Depuració (vegeu Regulació comunitaria de-) 

Depuradora 
de Sant Antoni de Portmany 
OS núm. 139 (8 de febrer), pago 5800. 
de Vila (vegeu Aigües residuals de la -) 

Deute total en materia de carreteres 
OS núm. 150 (22 de mary), pago 6268. 

Devaluació de la pesseta 
OS núm. 150 (22 de marr,:), pago 6270. 
OS núm. 151 (28 de marry), pago 6294. 
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Dic exterior de Ciutadella (vegeu també Cost de les obres al 
port i-) 

DS núm. 146 (7 de man;:), pago 606l. 

Direcció General de Consum (vegeu Reclamacions a la-) 

Discs en catala (vegeu Edició de-) 

Disseny curricular escolar 
DS núm. 149 (21 de mar9), pago 6211. 

Dret de sufragi per als estrangers residents 
DS núm. 150 (22 de mar9), pago 6277. 

-E-

Edició de discs en catala 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 

Educació ambiental 
DS núm. 153 (30 de mar9), pago 6365. 

Eliminació de passos a nivell sense barreres 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5922. 

Embarcacions esportives (vegeu Fondeig d'-) 

Empreses, productes i serveis de les IIIes Balears 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5914. 

Endeutament deis partits polítics 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5769. 

Energia 
DS núm. 152 (29 de mar9), pago 6333. 
solar (vegeu InstaHacions d'-) 

Ensenyament en lIengua catalana (vegeu Codirecció 
cogestió entre el MEC i la CAIB del departament d'-) 

Escola Nacional de Vela Calanova 
DS núm. 153 (30 de mar9), pago 6362. 

Escoles de música 
DS núm. 145 (1 de mar9), pago 6047. 

Esport 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5925 . 

Establiments hotelers (vegeu IV A als -) 

Estalvi d'aigua (vegeu Control i-) 

Estanyol, s' 
DS núm. 152 (29 de mar9), pago 6333 . 

Estrangers (vegeu Dret de sufragi deIs - residents) 

Expedient de desallotjament de Cales Coves 
DS núm. 146 (7 de mar9), pago 6061. 

Exposicions a Sa L10nja 
DS núm. 153 (30 de man;:), pago 6364. 

Expropiacions 
DS núm. 152 (29 de mar9), pago 6331 . 

-F-

Familia 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883 . 

Federacions esportives (vegeu Ajudes a les-) 

Finan~ament 

de la nova seu del consell pitiús 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5911. 
deis partits polítics 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5769. 

Fondeig d'embarcacions esportives 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5978. 

Fons estructurals comunitaris 
DS núm. 151 (28 de mary), pago 6290. 

Francolin 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5910. 

Fruits secs (vegeu Contaminació en - i cereals) 

Funcionaris (vegeu Nomenament de-) 

Funció pública (vegeu L1ei 2/1989, de 22 de febrer de-) 

-G-

Gesma (vegeu Gestió Sanitaria de Mallorca) 

Gestió Sanitaria de Mallorca (Gesma) 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5981. 
DS núm. 149 (21 de mary), pago 6215. 

Gómez Navarro, Javier (vegeu DecIaracions del ministre 
-) 

- H-

Habitatges (vegeu Ajudes per a rehabilitació d'- amb 
aluminosi, Pla quadriennal d'-, Recursos económics per 
a I'adquisició d'- i Rehabilitació d'-) 

Hepatitis B (vegeu Campanya de vacunació de 1'-) 



288 DlARl DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1995 

-1-

Igualtat de condicions davant I'administració 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5909. 

Indústria textil a Eivissa 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5798. 

Infermeria (vegeu Beques a la -) 

Inspecció (vegeu Campanyes d'-) 
fronterera (vegeu Lloc d'-) 

Inspeccions 
de control de mercat 
DS núm. 151 (28 de mary), pago 6295. 
en el transport turístic 
DS núm. 150 (22 de mary), pago 6268. 

Instal'lacions 
contaminants a Eivissa i Formentera 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5886. 
d'energia solar ' 
DS núm. 152 (29 de mary), pago 6333 i 6366. 

termica 
DS núm. 146 (7 de mar~), pago 6060. 

radioactives a Eivissa i Formentera 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 
temporals a platges 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

Institut Interregional del Consum 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5948. 

Inverbroker (vegeu Societats Brokerval i-) 

Inversions en carrete res 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5975 i 5977. 
DS núm. 149 (21 de mary), pago 6213. 

ITV de Mallorca (vegeu Servei d'-) 

IV A als establiments hotelers 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5844. 

-J-

Junta 
arbitral de transports 
DS núm. 147 (8 de mar~), pago 6103. 
A valuadora de Catala 
DS núm. 152 (29 de mary), pago 6333. 

-L-

Litoral (vegeu també Ordenació del- i Zona de servitud en 
el-) 

DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5712. 

DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5942-5943. 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6115 . 

L1ei 
de "convivencia" 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5868. 
Orgimica del regim electoral general 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803. 
de protecció deis animals que viuen a I'entoro huma 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5998. 
2/1989, de 22 de febrer, de funció pública 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6018. 
3/1990, de 31 de maig 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6010. 
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5955. 
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la CAIB 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5814. 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6083 i 6091. 
DS núm. 150 (22 de mary), pago 6283. 

Llengua catalana (vegeu també CoHaboració amb altres 
comunitats de -, Cursos de reciclatge en - i Edició de 
discs en catala) 

als centres escolars 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883, 5891. 

Llibres (vegeu Adquisició de Ilibres i Ajudes al sector del 
Ilibre) 

Lloc d'inspecció fronterera 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5722. 

Llonja, Sa (vegeu Exposicions a - i Visitants a-) 

Loran-C (vegeu Sistema de navegació-) 

-M-

Material didactic editat per la Conselleria de Cultura 
DS núm. 151 (28 de mar~), pago 6292. 

MEC (vegeu Codirecció i cogestió del - i la CAIB del 
departament d'ensenyament en lIengua catalana i Conveni 
entre el- i la CA lB) 

Medicina esportiva (vegeu Centres públics de-) 

Menjadors coHectius 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5883. 

Menorca (vegeu Cartografia submarina deis fons de-) 

Menors (vegeu també Protecció de -) 
desemparats 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5756. 
DS núm. 149 (21 de mar~), pago 6255. 
infractors (vegeu també Mesures judicials sobre-) 
DS núm. 151 (28 de mary), pago 6295. 
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Mercat (vegeu Inspeccions de control de-) 

Mesures judicials sobre menors infractors 
OS núm. 138 (7 de febrer), pago 5756. 
DS núm. 149 (21 de mary), pago 6212 i 6234. 

Moda i Disseny Balear (vegeu Relació comercial entre - i 
..;~ Noves Generacions d'Exportació Balear) 

Model de formació del professorat 
OS núm. 145 (1 de mary), pago 6036. 

Modernització del comer~ 
"",-- OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 
I OS núm. 147 (8 de mary), pago 6103. 

Mondragó (vegeu Parc natural de-) 

Museu 
de Menorca 
OS núm. 139 (8 de febrer), pago 5803. 
Naval d'Eivissa 
DS núm. 151 (28 de mary), pago 6293. 

Música (vegeu Escoles de-) 

-N-

Nomenament de funcionaris 
DS núm. 153 (30 de mar~), pago 6365. 

Noves Generacions d'Exportació Balear (vegeu Relació 
comercial entre Moda i Disseny Balear i-) 

Nuclis turístics (vegeu Canalització d'aigua de pou a -) 

- 0-

Objectiu 2 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6063. 

Obres 

-) 
del port i dic exterior de Ciutadella (vegeu Cost de les 

de prove'iment i sanejament d'aigües per municipis 
OS núm. 153 (30 de mar~), pago 6363. 

Ordenació del litoral balear 
OS núm. 145 (1 de mary), pago 6031. 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6104. 

-p-

Pagament de factures a prove'idors 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6107. 

Pannells solars termics 
DS núm. 153 (30 de man;:), pago 6366. 

Parc 
de Na Burguesa 
DS núm. 145 (1 de mary), pago 6035. 
natural de s' Albufera des Grau 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5748. 
natural de Mondragó 
DS núm. 149 (21 de mary), pago 6211 . 

Participació del Govern a Yanko Japan 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5945. 

Partits polítics (vegeu Endeutament deIs - i Finan~ament 
dels-) 

Passos a nivell sense barreres (vegeu Eliminació de-) 

Patrimoni arquitectonic (vegeu Recursos economics per a 
la rehabilitació del-) 

Peatge a carrete res 
DS núm. 150 (22 de mary), pago 6269. 

Pell (vegeu Promoció comercial del sector de la-) 

Pesca (vegeu Competimcies d'agricultura, ramaderia i-) 

Pes seta (vegeu Devaluació de la -) 

Piscina municipal a CiutadeIla 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979. 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6106. 

Pitiüses (vegeu Centre adscrit a la VIB a les-) 

Pla 
director d'ordenació oferta turística (POOT) 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5990. 
DS núm. 149 (21 de mary), pago 6226. 
director sectorial d'equipaments comercials 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5980. 
gerontologic 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5885. 
hidrologic (vegeu també Usos de I'aigua en el-) 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5947. 
DS núm. 146 (7 de mary), pago 6062. 
DS núm. 147 (8 de mary), pago 6107. 
DS núm. 151 (28 de mary), pago 6313 i 6320. 
igualtat d'oportunitats per a la dona, II 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5707. 
d'investigació i tecnologia de la CAIB 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5708. 
de modernització d'allotjaments turÍstics 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6010. 
de ports esportius 
DS núm. 152 (29 de mary), pago 6333. 
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de prestacions socials basiques 
OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5908. 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5946. 
quadriennal d'habitatge 
DS núm. l37 (1 de febrer), pago 5717. 
OS núm. 147 (8 de mar~), pago 6121. 
de reindustrialització 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5846 i 5847. 
de residus solids urbans 

Plans 

de Formentera 
DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6271. 
de Mallorca 
DS núm. 147 (8 de mar'Y), pago 6125. 

de residus solids urbans 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5850. 
OS núm. 144 (28 de [ebrer), pago 6005. 

Platges (vegeu InstaHacions temporals a platges) 

Política 
deis consells insulars 
DS núm. 147 (7 de mar¡;;), pago 6064. 
DS núm. 151 (28 de mar¡;;), pago 6304. 
tiral 
DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5799. 
telemiHica 
DS núm. 152 (29 de mar¡;;), pago 634l. 
universitaria 
DS núm. 148 (14 de mar¡;;), pago 6l38. 

POOT (vegeu també Pla director d'ordenació de I'oferta 
turística) 

a Formentera 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5846. 
d'Eivissa i Formentera 
DS núm. 153 (30 de mar¡;;), pago 6364. 

Port 
de Ciutadella (vegeu Cost de les obres al-) 
de Palma 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5722. 
de Sóller (vegeu Base naval del-) 

Ports 
esportius 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5712. 
DS núm. 147 (8 de man;:), pago 6115. 

Posidonia (vegeu Praderia de-) 

Potabilitzadora d'aigua de Sant Antoni de Portmany 
DS núm. 137 (l de febrer), pago 5706. 

Praderia de posidonia 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5978. 

President del Govern 
OS núm. 138, pago 5778. 

Pressió fiscal 
DS núm. 149 (21 de mar'Y), pago 6213 . 

Pressupost 
del Parlament 
DS núm. 145 (l de mar'Y), pago 6054. 
de la Universiada 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5979. 

Prestacions socials basiques (vegeu Pla de-) 

Productes (vegeu també Empreses, - i serveis de les Illes 
Balears) 

artcsanals (vegeu Prom oció d'activitats i - de les IlIes) 

Professorat (vegeu Model de formació del-) 
d'educació primaria i secundaria 
OS núm. 145 (1 de mar'Y), pago 6041. 

Programa 
MAB 

I 

DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5747. 
Sócrates 
DS núm. 141 (15 de [ebrer), pago 5891. 

Projecte 
hidraulic privat a Eivissa 
OS núm. 137 (1 de febrer), pago 5709 i 5710. 
lingüístic 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5882. 

Projectes de regenera ció turística 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5943. 

Promoció 
comercial del sector del cal~at 
DS núm. 150 (22 de marIY), pago 6267. 
comercial del sector de la pell 
DS núm. 152 (29 de man;:), pago 6331. 
deIs nostres artistes a I'exterior 
DS núm. 150 (22 de mar~), pago 6267. 
d'activitats i productes artesanals de les Illes 
OS núm. 141 (15 de febrer), pago 5849. 

Proposició de Ilei de regim economic i fiscal de les Illes 
Balears 

DS núm. 140 (4 de febrer), pago 5848. 

Protecció 
deIs animals 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5854. 
de menors 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5975. 

tutelats 
OS núm. 146 (7 de mar'Y), pago 6059. 
OS núm. 149 (21 de mar'Y), pago 6215 . 

Proveiment d'aigües (vegeu Obres de - i sanejament per 
municipis) 
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-R-

Ramaderia (vegeu Competencies d'agricultura, - i pesca) 

Reciclatge 
DS núm. 147 (8 de man;:), pago 6125. 

Rec1amacions a la Direcció General de Consum 
DS núm. 153 (30 de marc;:), pago 6363. 

Recuperació de les zones cremades d' Andratx 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5849. 

Recursos economics 
per a l'adquisició d'habitatges 
DS núm. 147 (8 de marc;:), pago 6103. 
per a la rehabilitació del patrimoni arquitectonic 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5842. 
en torrents 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 5976. 

Reguiu de baix consum d'aigua 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5861. 

Regulació comunitaria de depuració 
DS núm. 150 (22 de marc;:), pago 6269. 

Reforestació deis terrenys agrícoles 
DS núm. 143 (22 de febrer), pago 5943. 

Regeneració turística (vegeu Projectes de-) 

Regim fiscal i economic especial de les IIIes Balears (vegeu 
també Proposició de lIei de regim-) 

DS núm. 139 (8 de febrer), pago 5826. 
DS núm. 153 (30 de marc;:), pago 6370. 

Rehabilitació d'habitatges 
DS núm. 145 (1 de marc;:), pago 603l. 

Relació comercial entre Moda i Disseny Balear i Noves 
Generacions d'Exportació Balear 

DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5885. 

Res idus 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5850. 
DS núm. 144 (28 de febrer), pago 6005. 
fecals (vegeu Abocaments de-) 

Rotonda a l'entrada de Sant Francesc (Formentera) 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5746. 

Rwanda (vegeu Solidaritat amb el poble de-) 

- S-

Salari social a Eivissa i Formentera 
OS núm. 145 (1 de marc;:), pago 6033. 

Sanejament d'aigües (vegeu Obres de prove'iment i - per 
municipis) 

Sant Antoni de Portmany (vegeu Depuradora de -
Potabilitzadora d'aigua de-) 

Sant Francesc (vegeu Rotonda a I'entrada de-) 

Sardenya (vegeu Acords estrategics amb els governs 
regionals de Corsega i-) 

Servei d'ITV de Mallorca 
OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5914-5922. 
OS núm. 151 (28 de marc;:), pago 6296. 

Serveis (vegeu Empreses, productes i - de les lIIes Balears) 

Sistema 
arbitral de consum 
OS núm. 149 (21 de marc;:), pago 6211. 
de navegació Loran-C 
OS núm. 140 (14 de febrer), pago 5845. 

Societats Brokerval i Inverbroker 
DS núm. 138 (7 de febrer), pago 5778. 

Sócrates (vegeu Programa-) 

Solidaritat amb el poble de Rwanda 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5913. 

Spantax (vegeu Urani als avions d'-) 

Substancies prohibides per a I'engreix del bovi 
DS núm. 152 (29 de marc;:), pago 6350. 

Supressió de barreres arquitectoniques 
OS núm. 153 (30 de marc;:), pago 6366. 

-T-

Tarifes aeries d' Aviaco 
DS núm. 141 (15 de febrer), pago 5887. 

Telematica (vegeu Política-) 

Terrenys agrícoles (vegeu Reforestació de-) 

Torrents (vegeu també Recursos economics en-) 
DS núm. 142 (21 de febrer), pago 5907. 

Transferimcies a I'illa de Menorca 
DS núm. 137 (1 de febrer), pago 5711. 

Transport (vegeu també Junta arbitral de transports) 
per carretera 
OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5912. 
DS núm. 145 (1 de marv), pago 6030. 
turístic (vegeu Inspeccions en e1-) 
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-u-
um (vegeu Centre adscrit a la - a les Pitiüses) 

Unions de ret 
DS núm. 140 (14 de febrer), pago 5868. 

Usos de ('aigua en el Pla Hidrologic 
DS núm. 152 (29 de mar~), pfte. (i11? 

Universiada (vegeu Pressupost de la -) 

Urani als avions d'Spantax 
OS núm. 153 (30 de mar~), pago 6366. 

-v-

Visitants a Sa LIonja 
OS núm. 152 (29 de mar~), pago 6330. 

Voluntariat social 
OS núm. 153 (30 de mar~), pago 6363. 

Xarxa 
comercial 

-x-

OS núm. 142 (21 de febrer), pago 5914. 
transeuropea de carreteres 
OS núm. 137 (1 de febrer), pago 5725. 

-y-

Yanko Japan (vegeu Participació del Govern a-) 

-z-

Zona de servitud en el litoral de les IIIes Balears 
OS núm. 143 (22 de febrer), pago 5942. 

Zones 
agrfcoles (vegeu Canalització d'aigües depurades a-) 
cremades d' Andratx (vegeu Recuperació de les-) 
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