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INICIATIVES

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ I
ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
mesa.
DS núm. 1 (11 de juliol del 1995), pàg. 2-3.

Elecció de president de la Mesa de la Comissió.
DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 217.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 2785/95, de modificació de
l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 9 (28 de març del 1996), pàg. 114-133. 

De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
DS núm. 35 (26 de febrer del 1998), pàg. 498-690. 

COMUNICACIONS

RGE núm. 1403/96, relativa a la gestió de les competències
en matèria d’urbanisme i habitabilitat de l’any 1995.
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390. 

RGE núm. 3193/96, relativa a la gestió de les competències
en matèria d’oficines d’informació turística de l’any 1994.
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390. 

RGE núm. 3194/96, relativa a la gestió de les competències
en matèria de règim local de l’any 1994.
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390. 

RGE núm. 3195/96, relativa a la gestió de les competències
en matèria d’inspecció tècnica de vehicles de l’any 1994.
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390. 

RGE núm. 5321/96, relativa a la gestió de les competències
en matèria d’oficines d’informació turística de l’any 1995.
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390. 

RGE núm. 5322/96, relativa a la gestió de les competències
en matèria de règim local de l’any 1995.
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390. 

RGE núm. 3666/98, relativa a les memòries de gestió
corresponents a l’any 1996, de les competències assumides
pels consells insulars.
DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg. 810-825. 

PREGUNTES

RGE núm. 1913/95, relativa a remissió al Govern de la
memòria de gestió de les competències d’urbanisme i
habitabilitat.
DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-108. 

RGE núm. 1914/95, relativa a remissió al Parlament de la
comunicació referida a la gestió de les competències
d’urbanisme i habitabilitat transferides als consells
insulars.
DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-108. 

RGE núm. 1022/96, relativa a promoció del SIAC a l’illa de
Menorca.
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 138-140. 

RGE núm. 1247/96, relativa a criteris per a la distribució
d’ajuts a les associacions de la tercera edat.
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 140-142. 

RGE núm. 1248/96, relativa a criteris per a la concessió
d’ajuts a les associacions de veïns.
DS núm. 10 (28 de març), pàg. 143-145. 

RGE núm. 1249/96, relativa a criteri per a la subvenció de
processons o trobades de confraries.
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 146-147. 

RGE núm. 1250/96, relativa a motiu pel qual els ajuts per
“trobada de confraries” o “actes processionals” se
circumscriuen a Mallorca.
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 146-147. 

RGE núm. 1251/96, relativa a subvenció per restauració
d’orgues.
DS núm. 10 (28 de març), pàg. 147-148. 

RGE núm. 1252/96, relativa a subvenció concedida a un
colAlegi d’agustines per a la “neteja i pintura menjador”.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 170-171. 

RGE núm. 1253/96, relativa a subvencions concedides a una
determinada parròquia.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 171-172. 

RGE núm. 1254/96, relativa a subvenció concedida a les
“Agustinas Hermanas del Amparo”.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 172-173. 

RGE núm. 1255/96, relativa a divulgació de la possibilitat
de rebre subvencions de la Presidència del Govern.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 173-174. 

RGE núm. 1256/96, relativa a objectius de la subvenció al
Sr. Pedro Cortés Fajardo per “equipos de futbol”.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 174-175. 
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RGE núm. 1257/96, relativa a objectius de la subvenció a
l’Associació Tauja per part de la Presidència del Govern.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 175-176. 

RGE núm. 1258/96, relativa a objectius de la subvenció al
Güell Pesca Club.
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 176-177. 

RGE núm. 1259/96, relativa a subvencions de la Presidència
del Govern per a l’organització “Excursió de gent gran”.
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 182-183. 

RGE núm. 1260/96, relativa a objectius de la subvenció a
l’Ajuntament de Sant Joan.
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 183-184. 

RGE núm. 1261/96, relativa a objectius de la subvenció al
Sr. Juan Comas per organitzar fires.
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 184. 

RGE núm. 1294/96, relativa a motiu pel qual se
subvencionen les festes d’alguns barris i pobles.
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 184-185. 

RGE núm. 5061/96, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Presidència del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears durant l’any 1995.
DS núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 463-464. 

RGE núm. 799/97, relativa al viatge del president de les
Illes Balears a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas.
DS núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 464-465. 

RGE núm. 1702/97, relativa a desplegament de la Guàrdia
Civil de la Mar a les Illes Balears.
DS núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 406-407. 

RGE núm. 1928/97, relativa a rigor de les respostes del
Govern.
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 441-444. 

RGE núm. 2024/97, relativa a projectes presentats al Pla
Mirall.
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 444-446. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2156/95, relativa a matriculació de vehicles amb
motor.
DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 89-91. 

RGE núm. 2779/95, relativa a suport al pla de pau de les
Nacions Unides pel Sàhara Occidental.
DS núm. 6 (22 de novembre del 1995), pàg. 94-95. 

RGE núm. 2780/95, relativa a suport a les peticions del
colAlectiu “Associació d’excombatents de la República i
Veterans de la II Guerra Mundial”.
DS núm. 6 (22 de novembre del 1995), pàg. 94-95. 

RGE núm. 2905/95, relativa a condemna per l’execució de
l’escriptor Saro-Wiwa.
DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 108-110. 

RGE núm. 3048/95, relativa a denúncia de la conculcació
dels drets humans en les polítiques de control de la
natalitat.
DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 194-196. 

RGE núm. 1288/96, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears.
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 185-189. 

RGE núm. 2824/96, relativa a signatura de convenis entre
els ajuntaments, el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat per tal d’implantar un
servei de “finestreta única”.
DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 258-261. 

RGE núm. 4555/96, relativa a la integració d’Espanya en
l’estructura militar de l’Organització del Tractat de
l’Atlàntic Nord (Otan).
DS núm. 22 (5 de març del 1996), pàg. 330-332. 

RGE núm. 4598/96, relativa a modificació de la composició
de la Comissió Avaluadora de projectes per a la cooperació
al desenvolupament.
DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 261-263. 

RGE núm. 4665/96, relativa a desclassificació dels
documents del CESID.
DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 332-334. 

RGE núm. 4950/96, relativa a control, foment i orientació
del programa Carnet jove.
DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 334-339. 

RGE núm. 4964/96, relativa a utilització de l’estació naval
del port de Maó per les forces de l’OTAN.
DS núm. 23 (11 de març del 1997), pàg. 342-345. 

RGE núm. 5181/96, relativa a condemna dels atacs que
posen en perill el procés de pau al pròxim orient.
DS núm. 19 (21 de novembre del 1997), pàg. 282-284. 

RGE núm. 5516/96, relativa a domini propi de les Illes
Balears a la xarxa Internet.
DS núm. 19 (21 de novembre del 1997), pàg. 284-286. 

RGE núm. 5689/96, relativa a creació del Consell Balear de
la Funció Pública.
DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 394-397. 
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RGE núm. 247/97, relativa a modificació dels òrgans de
reclutament per al servei militar.
DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 397-400. 

RGE núm. 1480/97, relativa a potenciació del Centre
Territorial de TVE.
DS núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 407-412. 

RGE núm. 2203/97, relativa a retirada de les monedes amb
l’efígie de Felip V.
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 424-428.

RGE núm. 1672/97, relativa al “Plan de renovación del ente
público RTVE”.
DS núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 458-463. 

RGE núm. 3679/97, relativa a indemnitzacions als
pescadors afectats per les maniobres de l’OTAN.
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 469-474. 

RGE núm. 3832/97, relativa a indemnitzacions a pescadors
per les maniobres de l’OTAN a aigües de les Illes Balears.
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 469-474. 

RGE núm. 3871/97, relativa a compliment dels drets dels
objectors establerts a la Llei reguladora de l’objecció de
consciència i de la prestació social substitutòria.
DS núm. 32 (1 d’octubre), pàg. 474-476. 

RGE núm. 3908/97, relativa a normes reglamentàries per
al desenvolupament de la Llei 2/1996, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 476-479. 

RGE núm. 4150/97, relativa a compareixença dels càrrecs
públics de rellevància en el Parlament abans de la presa de
possessió.
DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 482-485. 

RGE núm. 4793/97, relativa a cessió de la finca es Torretó
al Consell Insular de Menorca.
DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 485-489. 

RGE núm. 5794/97, relativa a oficina de relacions amb el
Parlament europeu.
DS núm. 34 (28 de novembre del 1997), pàg. 494-495. 

RGE núm. 1853/97, relativa a protocol d’actuació dels
càrrecs públics.
DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 738-741. 

RGE núm. 2896/97, relativa a llei del senador o senadora de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 741-746. 

RGE núm. 3225/97, relativa a regeneració democràtica.
DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 746-753. 

RGE núm. 6188/97, relativa a modificació del Codi Penal en
relació amb la regulació del compliment del servei militar
i de la PSS.
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 758-761.

RGE núm. 7137/97, relativa a creació d’una representació
permanent de l’Administració perifèrica de l’Estat a
Ciutadella de Menorca.
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 761-762. 

RGE núm. 7300/97, relativa a atenció al públic de la
Companyia Telefònica.
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 762-764. 

RGE núm. 7439/97, relativa a vaixell per a la Casa Reial.
DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 770-774. 

RGE núm. 1005/98, relativa a compra d’immobles militars
desafectats.
DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 774-776. 

RGE núm. 1042/98, relativa a recepció de les emissions
televisives a les Illes Balears.
DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 776-778. 

RGE núm. 1466/98, relativa a ampliació de la programació
realitzada i referida a les Illes Balears i dotació de mitjans
i recursos a Ràdio 5.
DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg. 782-783. 

RGE núm. 1666/98, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg. 783-787. 

RGE núm. 3835/98, relativa a determinació d’una tarifa
telefònica plana independent del temps d’accés a Internet.
DS núm. 42 (7 d’octubre del 1998), pàg. 790-793. 

RGE núm. 4091/98, relativa a l’euro plural.
DS núm. 42 (7 d’octubre del 1998), pàg. 793-794. 

RGE núm. 1534/98, relativa a debat autonòmic al Senat.
DS núm. 43 (11 de novembre del 1998), pàg. 798-804. 

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Consellera de
Governació, per tal d’informar sobre el programa que
pensa dur a terme durant la present legislatura.
DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 6-25. 

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la
Funció Pública, per tal d’informar sobre el programa que
pensa dur a terme durant la present legislatura.
DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg. 30-47.
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RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern, per tal d’informar sobre el programa que
pensa dur a terme durant la present legislatura.
DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 50-72. 

De l’Hble. Sr. Conseller sense cartera, per tal d’informar
sobre les accions de govern que pensa dur a terme durant
aquesta legislatura.
DS núm. 7 (29 de novembre del 1995), pàg. 98-102. 

De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Ordenació del
Territori i Medi Ambient, per tal d’informar sobre la
comunicació del Govern RGE núm. 1530/96, respecte de les
Memòries dels consells insulars de la gestió de les
competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat, de
l’exercici del 1994.
DS núm. 11 (18 d’abril del 1996), pàg. 154-164. 

De l’Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, per tal
d’informar sobre la reunió mantinguda amb el Sr. Secretari
d’Estat d’Universitats.
DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 196-213. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència per tal d’explicar les accions de govern que
pensa dur a terme.
DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 221-239. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública per tal d’explicar les accions de govern que pensa
dur a terme.
DS núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 242-253. 

RGE núm. 4516/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el traspàs de competències en matèria de
l’Inserso.
DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg. 266-278. 

RGE núm. 4402/96, del president del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de la campanya “Projecte de País”.
Votació, DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg. 278. 
Compareixença, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg.
287-295.

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior per tal d’informar sobre el Decret pel
qual s’ordena l’establiment i regulació per a l’acreditació
i habilitació de les entitats colAlaboradores en matèria de
guarda de menors i integració familiar; i sobre el Decret
regulador en matèria d’adopció internacional.
DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 300-310. 

RGE núm. 5455/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior per tal d’informar sobre el projecte del
decret regulador de la segona activitat de les policies locals
a Balears.
DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 298-300. 

RGE núm. 4958/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda, sobre la participació del Govern de la Comunitat
Autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions
a la Unió Europea.
DS núm. 21 (27 de novembre del 1996), pàg. 314-326. 

RGE núm. 535/97, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior, per tal d’informar sobre el decret pel
qual es crea l’Oficina de defensa dels drets del menor a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el projecte de llei
de protecció integral de menors de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (Estatut del menor).
DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg. 362-373. 

RGE núm. 680/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre l’extinció de l’Institut
Balear de Serveis a la Joventut.
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 418-424. 

RGE núm. 1673/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre el grau
d’incompliment de les obligacions que l’Estatut
d’Autonomia i el Reglament del Parlament imposen al
Govern envers la Cambra.
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 434-441. 

RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i
Interior, per tal d’informar sobre el sistema integral de
gestió d’emergències (SIGE 112).
DS núm. 30 (15 de maig del 1997), pàg. 450-455. 

RGE núm. 7111/97, dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d’Educació, Cultura i Esports per tal
d’informar sobre el comportament en relació al personal a
les seves ordres del Sr. Xavier Cubero durant la seva etapa
com a director general de Formació i sobre les raons que
justifiquen el seu nomenament com a director general de
Personal.
DS núm. 36 (27 de febrer del 1998), pàg. 694-701. 

RGE núm. 1216/98, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència per tal de presentar l’informe anual i donar
compliment al II Pla d’igualtat d’oportunitats per a les
dones 1996-1999.
DS núm. 37 (1 d’abril del 1998), pàg. 706-735. 

RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre les conseqüències que es puguin derivar
de la sentència del Tribunal Suprem, relativa al cas de
l’adjudicació de les obres per a la construcció del túnel de
Sóller.
DS núm. 45 (10 de febrer del 1999), pàg. 830-844. 
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MEMÒRIES

RGE núm. 2218/95, del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears de l’any 1994.
DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 78-89.

RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears de l’any 1995.
DS núm. 23 (11 de març del 1997), pàg. 345-359. 

INTERVINENTS

 DIPUTATS

ALBEROLA I MARTÍNEZ, CARLOTA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5181/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que posen en
perill el procés de pau al pròxim orient, DS núm. 19 (21 de
novembre del 1996), pàg. 283. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra.

VicePresidenta del Govern, per tal d’informar sobre el
programa que pensa dur a terme durant la present legislatura,
DS núm. 4 (5 d’octubre del 1995), pàg. 72. 

RGE núm. 4516/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència, per tal
d’informar sobre el traspàs de competències en matèria de
l’Inserso, DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg. 274, 277.

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior per tal d’informar sobre el Decret pel qual
s’ordena l’establiment i regulació per a l’acreditació i
habilitació de les entitats colAlaboradores en matèria de guarda
de menors i integració familiar; i sobre el Decret regulador en
matèria d’adopció internacional, DS núm. 20 (27 de novembre
del 1996), pàg. 309-310. 

RGE núm. 535/97, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior, per tal d’informar sobre el decret pel qual es
crea l’Oficina de defensa dels drets del menor a la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el projecte de llei de protecció
integral de menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(Estatut del menor), DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg.
368-365. 

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2785/95, de modificació de

l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
9 (28 de març del 1996), pàg. 114-116, 118, 121-125 i 130. 

De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer, 5 i 11 de març del 1998), pàg. 500-501, 503-506, 511,
513-526, 528-531, 535-542, 544-548, 550-552, 554-559, 566-
568, 571, 573-579, 581, 584,586, 589-595, 597-602, 606-608,
610, 614-615, 619-620, 623-624, 626-634, 640-642, 644-646,
648-659, 661, 663, 665-667, 670 i 674-680.  

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, 3193/96 a 3195/96 i 5321/96 a 5322/96,

relatives a la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat de l’any 1995, d’oficines d’informació turística de
l’any 1994, de règim local de l’any 1994, d’inspecció tècnica de
vehicles de l’any 1994, d’oficines d’informació turística de
l’any 1995 i de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de
març del 1996), pàg. 384-385 i 389. 

Preguntes
RGE núm. 2024/97, relativa a projectes presentats al Pla

Mirall, DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 445-446. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 285-286.

Compareixences
RGE núm. 1530/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, sobre la
comunicació del Govern, respecte de les Memòries dels consells
insulars de la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat, de l’exercici del 1994, DS núm. 11 (18 d’abril del
1996), pàg. 158-160. 

RGE núm. 4402/96, del president del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears, per tal d’informar sobre el resultat de
la campanya “Projecte de País”, DS núm. 19 (21 de novembre
del 1996), pàg. 290-291 i 294.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 4402/96, del president del Consell Assessor de

RTVE a les Illes Balears, sobre el resultat de la campanya
“Projecte de País”,DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg.
291 i 294.

BALANZAT I TORRES, JOSEP RAMON (Grup
Parlamentari Mixt)

Compareixences
RGE núm. 1673/97, de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència, sobre el grau d’incompliment de les obligacions
que l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament
imposen al Govern envers la Cambra, DS núm. 29 (7 de maig
del 1997), pàg. 436-437. 
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BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (11 de
març del 1998), pàg. 660. 

Compareixences
RGE núm. 1673/97, de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència, sobre el grau d’incompliment de les obligacions
que l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament
imposen al Govern envers la Cambra, DS núm. 29 (7 de maig
del 1997), pàg. 435-436 i 440-441. 

BOVER I NICOLAU, CATALINA (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Compareixences
RGE núm. 4516/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Sanitat i

Consum i de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència, sobre el
traspàs de competències en matèria de l’Inserso, DS núm. 18
(31 d’octubre del 1996), pàg. 271-272. 

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior, sobre el decret pel qual s’ordena l’establiment
i regulació per a l’acreditació i habilitació de les entitats
colAlaboradores en matèria de guarda de menors i integració
familiar; i el decret regulador en matèria d’adopció
internacional, DS núm. 20 (27 de novembre), pàg. 306. 

RGE núm. 535/97, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior, sobre el decret pel qual es crea l’Oficina de
defensa dels drets del menor a la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el projecte de llei de protecció integral de menors
de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Estatut del
menor), DS núm. 24 (12 de març del 1996), pàg. 366. 

RGE núm. 1216/98, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, sobre l’informe anual i el II Pla d’igualtat
d’oportunitats per a les dones 1996-1999, DS núm. 37 (1 d’abril
del 1998), pàg. 719-721. 

CAÑELLAS I FONS, CARLES FELIP (Grup
Parlamentari Popular)

Memòries
RGE núm. 2218/95, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1994, DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995),
pàg. 86-88.

CASASNOVAS I COLL, ANDREU AVELALÍ (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer del 1998), pàg. 519. 

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, 3193/96 a 3195/96 i 5321/96 a 5322/96,

relatives a la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat de l’any 1995, d’oficines d’informació turística de
l’any 1994, de règim local de l’any 1994, d’inspecció tècnica de
vehicles de l’any 1994, d’oficines d’informació turística de
l’any 1995 i de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de
març del 1996), pàg. 387.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4964/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de els Illes Balears, relativa a utilització de l’estació naval del
port de Maó per les forces de l’OTAN, DS núm. 23 (11 de març
del 1997), pàg. 344-345. 

RGE núm. 2896/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de els Illes Balears, relativa a llei del senador o senadora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (1 d’abril
del 1998), pàg. 743-746. 

RGE núm. 3225/97, Esquerra Unida de els Illes Balears,
relativa a regeneració democràtica, DS núm. 38 (1 d’abril del
1998), pàg. 749-752.

RGE núm. 1666/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 41 (14
de maig del 1998), pàg. 785.  

RGE núm. 1534/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat autonòmic al Senat, DS núm. 43 (11 de
novembre del 1998), pàg. 800-801 i 803. 

CHARNECO I FIDEL, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2156/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a matriculació de vehicles amb motor, DS núm.
5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 90. 

RGE núm. 1480/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a potenciació del Centre Territorial de TVE, DS
núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 410-412. 

RGE núm. 1672/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al “Plan de renovación del ente público RTVE”, DS
núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 460-462. 

RGE núm. 3871/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei
reguladora de l’objecció de consciència i de la prestació social
substitutòria, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 476. 

Compareixences
RGE núm.. 4402/96, del president del Consell Assessor de

RTVE a les Illes Balears, per tal d’informar sobre el resultat de
la campanya “Projecte de País”, DS núm. 19 (21 de novembre
del 1996), pàg. 294.

Memòries
RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1995, DS núm. 23 (11 de març del 1997),
pàg. 359-359. 
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CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2785/95, de modificació de

l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 9 (28 de març del 1996), pàg. 115, 117-120 i 132. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 2203/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a retirada de les monedes amb l’efígie de Felip V,
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 426-428. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la

Funció Pública, per tal d’informar sobre el programa que pensa
dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 3 (5 d’octubre
del 1995), pàg. 39-41, 43 i 47.

De l’Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, per tal d’informar
sobre la reunió mantinguda amb el Sr. Secretari d’Estat
d’Universitats, DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 207-209
i 211. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública per tal d’explicar les accions de govern que pensa dur
a terme, DS núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 245. 

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern

de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió informativa
sobre les conseqüències que es puguin derivar de la sentència
del Tribunal Suprem, relativa al cas de l’adjudicació de les
obres per a la construcció del túnel de Sóller, DS núm. 45 (10
de febrer del 1999), pàg. 831-833 i 839-841. 

FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2905/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a condemna per l’execució de l’escriptor Saro-
Wiwa, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 110. 

RGE núm. 3048/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a denúncia de la conculcació dels
drets humans en les polítiques de control de la natalitat, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 196. 

RGE núm. 2824/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a signatura de convenis entre els ajuntaments, el
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el
Govern de l’Estat per tal d’implantar un servei de “finestreta
única”, DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 259-260. 

RGE núm. 4598/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició de la Comissió
Avaluadora de projectes per a la cooperació al
desenvolupament, DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg.
261-263. 

RGE núm. 4950/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a control, foment i orientació del
programa Carnet jove, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg.
336-338. 

RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de
rellevància en el Parlament abans de la presa de possessió, DS
núm. 33 (22 d’octubre del 1998), pàg. 483-485.

RGE núm. 1853/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a protocol d’actuació dels càrrecs
públics, DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 740.  

RGE núm. 7439/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a vaixell per a la Casa Reial, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 773-774. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Consellera de

Governació, per tal d’informar sobre el programa que pensa dur
a terme durant la present Legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre
del 1995), pàg. 25. 

De l’Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, per tal d’informar
sobre la reunió mantinguda amb el Sr. Secretari d’Estat
d’Universitats, DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 212. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència per tal d’explicar les accions de govern que pensa
dur a terme, DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 234.

RGE núm. 4958/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda, sobre la participació del Govern de la Comunitat
Autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions a
la Unió Europea., DS núm. 21 (27 de novembre del 1996), pàg.
326. 

RGE núm. 680/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, per tal d’informar sobre l’extinció de l’Institut
Balear de Serveis a la Joventut, DS núm. 28 (7 de maig del
1997), pàg. 421-422. 

RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i
Interior, per tal d’informar sobre el sistema integral de gestió
d’emergències (SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997),
pàg. 453. 

RGE núm. 1216/98, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència per tal de presentar l’informe anual i donar
compliment al II Pla d’igualtat d’oportunitats per a les dones
1996-1999, DS núm. 37 (1 d’abril del 1998), pàg. 723-725, 733.

FERRER I BASCUÑANA, MARIA DEL PILAR (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1288/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 188. 

RGE núm. 2203/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retirada de les monedes amb l’efígie de Felip V,
DS núm. 28 (7 de maig del 1997 ), pàg. 427. 
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RGE núm. 4793/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cessió de la finca es Torretó al Consell Insular
de Menorca, DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 488-489.

RGE núm. 7137/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a creació d’una representació
permanent de l’Administració perifèrica de l’Estat a Ciutadella
de Menorca, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 762. 

RGE núm. 1466/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ampliació de la programació
realitzada i referida a les Illes Balears i dotació de mitjans i
recursos a Ràdio 5, DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg.
783. 

RGE núm. 3835/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a determinació d’una tarifa telefònica plana independent
del temps d’accés a Internet, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 792-793. 

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6188/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a modificació del Codi Penal en
relació amb la regulació del compliment del servei militar i de
la PSS, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 759-761.

RGE núm. 7300/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció al públic de la Companyia Telefònica, DS
núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 763-764. 

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6188/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a modificació del Codi Penal en
relació amb la regulació del compliment del servei militar i de
la PSS, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 758 i 760.

RGE núm. 7137/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a creació d’una representació
permanent de l’Administració perifèrica de l’Estat a Ciutadella
de Menorca, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 762. 

RGE núm. 3835/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a determinació d’una tarifa telefònica plana independent
del temps d’accés a Internet, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 791. 

RGE núm. 4091/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’euro plural, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 793-794. 

RGE núm. 1534/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat autonòmic al Senat, DS núm. 43 (11 de
novembre del 1998), pàg. 800. 

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer, 5 i 11 de març del 1998), pàg. 499, 501, 503-504, 508,
512-513, 525, 527-528, 531, 535-537, 540-545, 550-553, 556,
558-559, 569, 571, 573, 577-578, 580-582, 584-586, 588, 592,
595, 597, 599, 601-602, 614, 616-617, 620, 622-623, 626, 629,
631, 674-675, 677-678 i 680. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 3225/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a regeneració democràtica, DS núm.
38 (1 d’abril del 1998), pàg. 746-747 i 750-751. 

RGE núm. 7439/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a vaixell per a la Casa Reial, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 770-773. 

RGE núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compra d’immobles militars desafectats, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 775. 

RGE núm. 1042/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a recepció de les emissions televisives a les Illes
Balears, DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 777. 

Comunicacions
RGE núm. 3666/98, relativa a les memòries de gestió

corresponents a l’any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars, DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg.
816-818 i 824-825. 

Compareixences
RGE núm. 1530/96 De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, sobre la
comunicació del Govern, respecte de les Memòries dels consells
insulars de la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat, de l’exercici del 1994, DS núm. 11 (18 d’abril del
1996), pàg. 155-156. 

RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears, sobre les conseqüències que es puguin
derivar de la sentència del Tribunal Suprem, relativa al cas de
l’adjudicació de les obres per a la construcció del túnel de
Sóller, DS núm. 45 (10 de febrer del 1999), pàg. 831, 835-837
i 842-843. 

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Constitució comissió i elecció membres de la mesa.
DS núm. 1 (11 de juliol), pàg. 2-3.
DS núm. 15 (26 de setembre), pàg. 218.

Elaboració dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2785/95, de modificació de

l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 9 (28 de març del 1996), pàg. 115-121, 123-125, 128-
130 i 132. 
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De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer, 5 i 11 de març del 1998), pàg. 499-502, 504-508, 510,
513, 515, 517, 519-521, 523-524, 527-531, 534, 559-560, 567-
568, 571-572, 575-579, 581-582, 585, 587, 589, 593-594, 596-
600, 603, 605, 608-610, 614-615, 630-631, 633, 639, 641-646,
648-649, 654, 658-660, 665-667, 676, 678-680 i 690. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4665/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a desclassificació dels documents
del CESID, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 333-334. 

RGE núm. 3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a indemnitzacions als pescadors afectats per les
maniobres de l’OTAN, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg.
472-474. 

RGE núm. 5794/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a oficina de relacions amb el
Parlament europeu, DS núm. 34 (28 de novembre del 1997),
pàg. 494-495.

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Consellera de

Governació, sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present Legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 23-
25. 

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la
Funció Pública, sobre el programa que pensa dur a terme durant
la present legislatura, DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg.
45-46.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS
núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 245-246. 

RGE núm. 5455/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el projecte del decret regulador de la
segona activitat de les policies locals a Balears, DS núm. 20 (27
de novembre del 1996), pàg. 300. 

RGE núm. 1673/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, sobre el grau d’incompliment de les obligacions
que l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament
imposen al Govern envers la Cambra, DS núm. 29 (7 de maig
del 1997), pàg. 438-439. 

RGE núm. 7111/97, dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d’Educació, Cultura i Esports sobre el
comportament en relació al personal a les seves ordres del Sr.
Xavier Cubero durant la seva etapa com a director general de
Formació i sobre les raons que justifiquen el seu nomenament
com a director general de Personal, DS núm. 36 (27 de febrer
del 1998), pàg. 700-701. 

LECIÑENA I ESTEBAN, MARIA ÀNGELS (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 1216/98, de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència per tal de presentar l’informe anual i donar
compliment al II Pla d’igualtat d’oportunitats per a les dones
1996-1999, DS núm. 37 (1 d’abril del 1998), pàg. 721-723 i
732-733. 

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 247/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de

les Illes Balears, relativa a modificació dels òrgans de
reclutament per al servei militar, DS núm. 26 (20 de març del
1997), pàg. 399. 

RGE núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compra d’immobles militars desafectats, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 776.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2785/95, de modificació de

l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 9 (28 de març del 1996), pàg. 123. 

De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer del 1998), pàg. 621 i 664. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la

Funció Pública, sobre el programa que pensa dur a terme durant
la present legislatura, DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg.
46-47.

De l’Hble. Sr. Conseller sense cartera, sobre les accions de
govern que pensa dur a terme durant aquesta legislatura, DS
núm. 7 (29 de novembre del 1995), pàg. 101-102. 

RGE núm. 1530/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, sobre la
comunicació del Govern respecte de les Memòries dels consells
insulars de la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat, de l’exercici del 1994, DS núm. 11 (18 d’abril del
1996), pàg. 163-164. 

RGE núm. 4516/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència, sobre el
traspàs de competències en matèria de l’Inserso, DS núm. 18
(31 d’octubre del 1996), pàg. 277. 

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el Decret pel qual s’ordena l’establiment
i regulació per a l’acreditació i habilitació de les entitats
colAlaboradores en matèria de guarda de menors i integració
familiar; i sobre el Decret regulador en matèria d’adopció
internacional, DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 310.

MESQUIDA I FERRANDO, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1853/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a protocol d’actuació dels càrrecs
públics, DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 739-740. 

RGE núm. 6188/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a modificació del Codi Penal en
relació amb la regulació del compliment del servei militar i de
la PSS, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 759-761.
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RGE núm. 1042/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a recepció de les emissions televisives a les Illes
Balears, DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 777-778. 

RGE núm. 1466/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ampliació de la programació
realitzada i referida a les Illes Balears i dotació de mitjans i
recursos a Ràdio 5, DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg.
783. 

RGE núm. 1666/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 41 (14
de maig del 1998), pàg. 784-785. 

MORRO I MARCÉ, MATEU (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Consellera de

Governació, sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present Legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 16-
17 i 19-20. 

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA, (Grup
Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (5 i 11
de març del 1998), pàg. 569, 674-675 i 680. 

ORFILA I PONS, RAMON (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, 3193/96 a 3195/96, 5321/96 i 5322/06,

relatives a la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat de l’any 1995, en matèria d’oficines d’informació
turística de l’any 1994, en matèria de règim local de l’any 1994,
en matèria d’inspecció tècnica de vehicles de l’any 1994,  en
matèria d’oficines d’informació turística de l’any 1995 i en
matèria de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de març
del 1997), pàg. 383-384.

Preguntes
RGE núm. 1913/95, relativa a remissió al Govern de la

memòria de gestió de les competències d’urbanisme i
habitabilitat, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-107.

RGE núm. 1914/95, relativa a remissió al Parlament de la
comunicació referida a la gestió de les competències
d’urbanisme i habitabilitat transferides als consells insulars, DS
núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-107. 

RGE núm. 1247/96, relativa a criteris per a la distribució
d’ajuts a les associacions de la tercera edat, DS núm. 10 (28 de
març del 1996), pàg. 140-142. 

RGE núm. 1248/96, relativa a criteris per a la concessió
d’ajuts a les associacions de veïns, DS núm. 10 (28 de març del
1996), pàg. 143-145. 

RGE núm. 1249/96, relativa a criteri per a la subvenció de
processons o trobades de confraries, DS núm. 10 (28 de març
del 1996), pàg. 146-147. 

RGE núm. 1250/96, relativa a motiu pel qual els ajuts per
“trobada de confraries” o “actes processionals” es circumscriuen
a Mallorca, DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 146-147.

RGE núm. 1251/96, relativa a subvenció per restauració
d’orgues, DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 147-148. 

RGE núm. 1252/96, relativa a subvenció concedida a un
colAlegi d’agustines per a la “neteja i pintura menjador”, DS
núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 170-171. 

RGE núm. 1253/96, relativa a subvencions concedides a una
determinada parròquia, DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg.
171-172. 

RGE núm. 1254/96, relativa a subvenció concedida a les
“Agustinas Hermanas del Amparo”, DS núm. 12 (25 d’abril del
1996), pàg. 172-173. 

RGE núm. 1255/96, relativa a divulgació de la possibilitat
de rebre subvencions de la Presidència del Govern, DS núm. 12
(25 d’abril del 1996), pàg. 173-174. 

RGE núm. 1256/96, relativa a objectius de la subvenció al
Sr. Pedro Cortés Fajardo per “equipos de futbol”, DS núm. 12
(25 d’abril del 1996), pàg. 174-175. 

RGE núm. 1257/96, relativa a objectius de la subvenció a
l’Associació Tauja per part de la Presidència del Govern, DS
núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 175-176. 

RGE núm. 1258/96, relativa a objectius de la subvenció al
Güell Pesca Club, DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 176.

RGE núm. 1259/96, relativa a subvencions de la Presidència
del Govern per a l’organització “Excursió de gent gran”, DS
núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 182. 

RGE núm. 1260/96, relativa a objectius de la subvenció a
l’Ajuntament de Sant Joan, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996),
pàg. 183. 

RGE núm. 1261/96, relativa a objectius de la subvenció al
Sr. Juan Comas per organitzar fires, DS núm. 13 (25 d’abril del
1996), pàg. 184. 

RGE núm. 1294/96, relativa a motiu pel qual se
subvencionen les festes d’alguns barris i pobles, DS núm. 13
(25 d’abril del 1996), pàg. 184-185. 

RGE núm. 1928/97, relativa a rigor de les respostes del
Govern, DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 442-444. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 2156/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a matriculació de vehicles amb motor, DS núm.
5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 89-90. 

RGE núm. 2779/95, relativa a suport al pla de pau de les
Nacions Unides pel Sàhara Occidental, DS núm. 6 (22 de
novembre del 1995), pàg. 94. 

RGE núm. 2780/95, relativa a suport a les peticions del
colAlectiu “Associació d’excombatents de la República i
Veterans de la II Guerra Mundial”, DS núm. 6 (22 de novembre
del 1995), pàg. 94. 
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RGE núm. 2905/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a condemna per l’execució de l’escriptor Saro-
Wiwa, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 108. 

RGE núm. 1288/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 186-187. 

RGE núm. 3048/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a denúncia de la conculcació dels
drets humans en les polítiques de control de la natalitat, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 195. 

RGE núm. 2824/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a signatura de convenis entre els ajuntaments, el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Govern de l’Estat per tal d’implantar un servei de “finestreta
única”, DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 258-261. 

RGE núm. 4598/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la composició de la Comissió
Avaluadora de projectes per a la cooperació al
desenvolupament, DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg.
261-263. 

RGE núm. 4665/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a desclassificació dels documents
del CESID, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 332. 

RGE núm. 5181/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que posen en
perill el procés de pau al pròxim orient, DS núm. 19 (21 de
novembre del 1996), pàg. 283. 

RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 284. 

RGE núm. 247/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a modificació dels òrgans de
reclutament per al servei militar, DS núm. 26 (20 de març del
1997), pàg. 398. 

RGE núm. 3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a indemnitzacions als pescadors afectats per les
maniobres de l’OTAN, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg.
470-473. 

RGE núm. 3871/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei
reguladora de l’objecció de consciència i de la prestació social
substitutòria, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 475. 

RGE núm. 3908/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a normes reglamentàries per al
desenvolupament de la Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 32 (1 d’octubre del
1997), pàg. 477. 

RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de
rellevància en el Parlament abans de la presa de possessió, DS
núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 482, 484. 

RGE núm. 4793/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cessió de la finca es Torretó al Consell Insular
de Menorca, DS núm. 33 (22 d’octubre del 1998), pàg. 485-486,
488. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra.

Vicepresidenta del Govern, sobre el programa que pensa dur a
terme durant la present legislatura, DS núm. 4 (5 d’octubre del
1995), pàg. 62-65 i 67-68. 

De l’Hble. Sr. Conseller sense cartera, sobre les accions de
govern que pensa dur a terme durant aquesta legislatura, DS
núm. 7 (29 de novembre del 1995), pàg. 99-100. 

RGE núm. 1530/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, sobre la
comunicació del Govern, respecte de les Memòries dels consells
insulars de la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat, de l’exercici del 1994, DS núm. 11 (18 d’abril del
1996), pàg. 157-158. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència sobre les accions de govern que pensa dur a terme,
DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 230-232. 

RGE núm. 1673/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, sobre el grau d’incompliment de les obligacions
que l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament
imposen al Govern envers la Cambra, DS núm. 29 (7 de maig
del 1997), pàg. 437-438. 

RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i
Interior, per tal d’informar sobre el sistema integral de gestió
d’emergències (SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997),
pàg. 453. 

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2785/95, de modificació de

l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 9 (28 de març del 1996), pàg. 115. 

De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer, 5 i 11 de març del 1998), pàg. 501-502, 509-510, 514,
516, 518-520, 522, 525-526, 529, 534-537, 539-543, 545, 547-
558, 560, 573, 580, 582, 588, 592-593, 595, 601-602, 604, 606-
607, 614, 617-618, 622, 628, 632, 641, 643, 645, 647-649, 656-
658, 661-663, 665-666 i 668-670. 

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, 3193/96 a 3195/96, 5321/96 i 5322/06,

relatives a la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat de l’any 1995, en matèria d’oficines d’informació
turística de l’any 1994, en matèria de règim local de l’any 1994,
en matèria d’inspecció tècnica de vehicles de l’any 1994,  en
matèria d’oficines d’informació turística de l’any 1995 i en
matèria de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de març
del 1997), pàg. 382 i 389. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 2905/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a condemna per l’execució de l’escriptor Saro-
Wiwa, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 108-109. 

RGE núm. 1288/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 186. 

RGE núm. 4555/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a la integració d’Espanya en
l’estructura militar de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic
Nord (OTAN), DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 331. 
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RGE núm. 4950/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a control, foment i orientació del
programa Carnet jove, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg.
336. 

RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 284. 

RGE núm. 1480/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a potenciació del Centre Territorial de TVE, DS
núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 409. 

RGE núm. 2203/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retirada de les monedes amb l’efígie de Felip V,
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 425.  

RGE núm. 1672/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al “Plan de renovación del ente público RTVE”, DS
núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 459. 

RGE núm. 1853/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a protocol d’actuació dels càrrecs
públics, DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 739.

RGE núm. 2896/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a llei del senador o senadora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (1 d’abril
del 1998), pàg. 742. 

RGE núm. 3225/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a regeneració democràtica, DS núm.
38 (1 d’abril del 1998), pàg. 747-748. 

RGE núm. 3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a indemnitzacions als pescadors afectats per les
maniobres de l’OTAN, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg.
472. 

RGE núm. 3871/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei
reguladora de l’objecció de consciència i de la prestació social
substitutòria, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 475-476.

RGE núm. 3908/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a normes reglamentàries per al
desenvolupament de la Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 32 (1 d’octubre del
1997), pàg. 477. 

RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de
rellevància en el Parlament abans de la presa de possessió, DS
núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 483. 

RGE núm. 4793/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cessió de la finca es Torretó al Consell Insular
de Menorca, DS núm. 33 (22 d’octubre), pàg. 486. 

RGE núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compra d’immobles militars desafectats, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 774.

RGE núm. 1666/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 41 (14
de maig del 1998), pàg. 784. 

RGE núm. 3835/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a determinació d’una tarifa telefònica plana independent
del temps d’accés a Internet, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 791. 

 RGE núm. 4091/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’euro plural, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 793. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la

Funció Pública, sobre el programa que pensa dur a terme durant
la present Legislatura, DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg.
33.

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra.
Vicepresidenta del Govern, sobre el programa que pensa dur a
terme durant la present Legislatura, DS núm. 4 (5 d’octubre del
1995), pàg. 57. 

De l’Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, sobre la reunió
mantinguda amb el Sr. Secretari d’Estat d’Universitats, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 200. 

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el Decret pel qual s’ordena l’establiment
i regulació per a l’acreditació i habilitació de les entitats
colAlaboradores en matèria de guarda de menors i integració
familiar; i sobre el Decret regulador en matèria d’adopció
internacional, DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 302-
303. 

RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i
Interior, sobre el sistema integral de gestió d’emergències
(SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997), pàg. 452-453.

RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears, sobre les conseqüències que es puguin
derivar de la sentència del Tribunal Suprem, relativa al cas de
l’adjudicació de les obres per a la construcció del túnel de
Sóller, DS núm. 45 (10 de febrer del 1999), pàg. 834-835 i 841-
842. 

Memòries
RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1995, DS núm. 23 (11 de març del 1997),
pàg. 345-359. 

PONS I PONS, DAMIÀ FERRÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2905/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a condemna per l’execució de l’escriptor Saro-
Wiwa, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 109-110. 

Compareixences
RGE núm. 4516/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Sanitat i

Consum i de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència, sobre el
traspàs de competències en matèria de l’Inserso, DS núm. 18
(31 d’octubre del 1996), pàg. 272-274. 
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PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1480/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a potenciació del Centre Territorial de TVE, DS
núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 407-409 i 411. 

RGE núm. 1672/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al “Plan de renovación del ente público RTVE”, DS
núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 459-460. 

RGE núm. 2203/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retirada de les monedes amb l’efígie de Felip V,
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 424-425 i 428. 

Memòries
RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1995, DS núm. 23 (11 de març del 1997),
pàg. 351-352 i 354-355.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears)

Elaboració dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (11 de
març del 1998), pàg. 641, 648, 650-654, 661-662, 665-667 i 670
. 

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, 3193/96 a 3195/96, 5321/96 i 5322/06,

relatives a la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat de l’any 1995, en matèria d’oficines d’informació
turística de l’any 1994, en matèria de règim local de l’any 1994,
en matèria d’inspecció tècnica de vehicles de l’any 1994,  en
matèria d’oficines d’informació turística de l’any 1995 i en
matèria de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de març
del 1997), pàg. 382-383. 

Preguntes
RGE núm. 1022/96, relativa a promoció del SIAC a l’illa de

Menorca, DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 138-140. 
RGE núm. 1702/97, relativa a desplegament de la Guàrdia

Civil de la Mar a les Illes Balears, DS núm. 27 (16 d’abril del
1997), pàg. 406. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 2156/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a matriculació de vehicles amb motor, DS núm.
5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 89. 

RGE núm. 2905/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a condemna per l’execució de l’escriptor Saro-
Wiwa, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 109. 

RGE núm. 3048/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a denúncia de la conculcació dels
drets humans en les polítiques de control de la natalitat, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 194-196. 

RGE núm. 4555/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a la integració d’Espanya en
l’estructura militar de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic
Nord (OTAN), DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 330 i
332. 

RGE núm. 4665/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a desclassificació dels documents
del CESID, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 332. 

RGE núm. 4950/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a control, foment i orientació del
programa Carnet jove, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg.
334-338. 

RGE núm. 4964/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a utilització de l’estació naval del
port de Maó per les forces de l’OTAN, DS núm. 23 (11 de març
del 1997), pàg. 342-345. 

RGE núm. 5181/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que posen en
perill el procés de pau al pròxim orient, DS núm. 19 (21 de
novembre del 1996), pàg. 282-284. 

RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 284-285.

RGE núm. 5689/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a creació del Consell Balear de la
Funció Pública, DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 394-
397.  

RGE núm. 247/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a modificació dels òrgans de
reclutament per al servei militar, DS núm. 26 (20 de març del
1997), pàg. 397-400. 

RGE núm. 1480/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a potenciació del Centre Territorial de TVE, DS
núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 409. 

RGE núm. 1853/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a protocol d’actuació dels càrrecs
públics, DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 738-741. 

RGE núm. 2203/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retirada de les monedes amb l’efígie de Felip V,
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 425-426. 

RGE núm. 2896/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a llei del senador o senadora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (1 d’abril
del 1998), pàg. 741-742 i 744-745. 

RGE núm. 3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a indemnitzacions als pescadors afectats per les
maniobres de l’OTAN, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg.
472. 

RGE núm. 3871/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei
reguladora de l’objecció de consciència i de la prestació social
substitutòria, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 475. 

RGE núm. 3908/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a normes reglamentàries per al
desenvolupament de la Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 32 (1 d’octubre del
1997), pàg. 476-478. 

RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de
rellevància en el Parlament abans de la presa de possessió, DS
núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 483. 
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RGE núm. 4793/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cessió de la finca es Torretó al Consell Insular
de Menorca, DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 486-487.

RGE núm. 5794/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a oficina de relacions amb el
Parlament europeu, DS núm. 34 (28 de novembre del 1997),
pàg. 494-495. 

RGE núm. 6188/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a modificació del Codi Penal en
relació amb la regulació del compliment del servei militar i de
la PSS, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 758 i 760.

RGE núm. 7137/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a creació d’una representació
permanent de l’Administració perifèrica de l’Estat a Ciutadella
de Menorca, DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 761-762.

RGE núm. 7300/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció al públic de la Companyia Telefònica, DS
núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 763. 

RGE núm. 1466/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ampliació de la programació
realitzada i referida a les Illes Balears i dotació de mitjans i
recursos a Ràdio 5, DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg.
782-783. 

RGE núm. 1534/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat autonòmic al Senat, DS núm. 43 (11 de
novembre del 1998), pàg. 799-800. 

RGE núm. 1666/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 41 (14
de maig del 1998), pàg. 783-786. 

RGE núm. 3835/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a determinació d’una tarifa telefònica plana independent
del temps d’accés a Internet, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 791. 

RGE núm. 4091/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’euro plural, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 793. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Consellera de

Governació, sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present Legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 14.

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la
Funció Pública, sobre el programa que pensa dur a terme durant
la present Legislatura, DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg.
33.

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra.
Vicepresidenta del Govern, sobre el programa que pensa dur a
terme durant la present legislatura, DS núm. 4 (5 d’octubre del
1995), pàg. 58-59 i 61. 

De l’Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, sobre la reunió
mantinguda amb el Sr. Secretari d’Estat d’Universitats, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 200-201 i 203. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS
núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 243-244 i 249-250. 

RGE núm. 4402/96, del president del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears, sobre el resultat de la campanya
“Projecte de País”,DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg.
288-290 i 293-294.

RGE núm. 4516/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència, sobre el
traspàs de competències en matèria de l’Inserso, DS núm. 18
(31 d’octubre del 1996), pàg. 270-271 i 276. 

RGE núm. 4958/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda, sobre la participació del Govern de la comunitat
autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions a la
Unió Europea., DS núm. 21 (27 de novembre del 1996), pàg.
319-320. 

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el Decret pel qual s’ordena l’establiment
i regulació per a l’acreditació i habilitació de les entitats
colAlaboradores en matèria de guarda de menors i integració
familiar; i sobre el Decret regulador en matèria d’adopció
internacional, DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 303-
305. 

RGE núm. 5455/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el projecte del decret regulador de la
segona activitat de les policies locals a Balears, DS núm. 20 (27
de novembre del 1996), pàg. 299. 

RGE núm. 535/97, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior, sobre el decret pel qual es crea l’Oficina de
defensa dels drets del menor a la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el projecte de llei de protecció integral de menors
de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Estatut del
menor), DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg. 365. 

RGE núm. 680/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, sobre l’extinció de l’Institut Balear de Serveis a la
Joventut, DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 420, 423-424.

RGE núm. 1673/97, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència, sobre el grau d’incompliment de les obligacions
que l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament
imposen al Govern envers la Cambra, DS núm. 29 (7 de maig
del 1997), pàg. 437. 

RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i
Interior, sobre el sistema integral de gestió d’emergències
(SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997), pàg. 453. 

RGE núm. 1216/98, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència sobre l’informe anual i el compliment del II Pla
d’igualtat d’oportunitats per a les dones 1996-1999, DS núm. 37
(1 d’abril del 1998), pàg. 718-719. 

Memòries
RGE núm. 2218/95, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1994, DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995),
pàg. 79-82.

RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears de l’any 1995, DS núm. 23 (11 de març del 1997),
pàg. 348-350. 
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ROVIRA I DE ALÓS, MAURICIO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4555/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a la integració d’Espanya en
l’estructura militar de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic
Nord (OTAN), DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 331. 

RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 285-286.

RGE núm. 5689/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a creació del Consell Balear de la
Funció Pública, DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 396-
397. 
 RGE núm. 3908/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a normes reglamentàries per al
desenvolupament de la Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 32 (1 d’octubre del
1997), pàg. 478. 

RGE núm. 1042/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a recepció de les emissions televisives a les Illes
Balears, DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 778. 

RGE núm. 4091/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’euro plural, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 794. 

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Comunicacions
RGE núm. 3666/98, relativa a les memòries de gestió

corresponents a l’any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars, DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg.
821-822. 

Compareixences
RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern

de les Illes Balears, sobre les conseqüències que es puguin
derivar de la sentència del Tribunal Suprem, relativa al cas de
l’adjudicació de les obres per a la construcció del túnel de
Sóller, DS núm. 45 (10 de febrer del 1999), pàg. 837. 

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-
Nacionalistes de Mallorca)

Comunicacions
RGE núm. 3666/98, relativa a les memòries de gestió

corresponents a l’any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars, DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg.
818-819.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a compra d’immobles militars desafectats, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 774 i 776. 

RGE núm. 1042/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a recepció de les emissions televisives a les Illes
Balears, DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 777-778. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller de la

Funció Pública sobre el programa que pensa dur a terme durant
la present legislatura, DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg.
33-34 i 37-39.

De l’Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda sobre la reunió
mantinguda amb el Sr. Secretari d’Estat d’Universitats, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 203-204 i 206-207. 

RGE núm. 4958/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda sobre la participació del Govern de la comunitat
autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions a la
Unió Europea., DS núm. 21 (27 de novembre del 1996), pàg.
322-324. 

RGE núm. 7111/97, dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d’Educació, Cultura i Esports sobre el
comportament en relació al personal a les seves ordres del Sr.
Xavier Cubero durant la seva etapa com a director general de
Formació i sobre les raons que justifiquen el seu nomenament
com a director general de Personal, DS núm. 36 (27 de febrer
del 1998), pàg. 699-700. 

RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears sobre les conseqüències que es puguin
derivar de la sentència del Tribunal Suprem, relativa al cas de
l’adjudicació de les obres per a la construcció del túnel de
Sóller, DS núm. 45 (10 de febrer del 1999), pàg. 833-834 i 841.

Memòries
RGE núm. 2218/95, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1994, DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995),
pàg. 83-84.

SANSÓ I SERVERA, ANTONI (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5689/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a creació del Consell Balear de la
Funció Pública, DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 395. 

RGE núm. 1853/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a protocol d’actuació dels càrrecs
públics, DS núm. 38 (1 d’abril del 1997), pàg. 739. 

RGE núm. 2896/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a llei del senador o senadora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (1 d’abril
del 1997), pàg. 742-743. 

RGE núm. 3225/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a regeneració democràtica, DS núm.
38 (1 d’abril del 1997), pàg. 748. 

RGE núm. 5794/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a oficina de relacions amb el
Parlament europeu, DS núm. 34 (28 de novembre del 1997),
pàg. 494. 
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RGE núm. 7439/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a vaixell per a la Casa Reial, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 771. 

Compareixences
RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Funció

Pública sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS
núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 244-245 i 250-251. 

RGE núm. 5455/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el projecte del decret regulador de la
segona activitat de les policies locals a Balears, DS núm. 20 (27
de novembre del 1996), pàg. 299. 

TEJERO I ISLA, XAVIER (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4964/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a utilització de l’estació naval del
port de Maó per les forces de l’OTAN, DS núm. 23 (11 de març
del 1997), pàg. 343. 

RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 285. 

RGE núm. 5689/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a creació del Consell Balear de la
Funció Pública, DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 395-
396. 

RGE núm. 3871/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei
reguladora de l’objecció de consciència i de la prestació social
substitutòria, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 475-476.

RGE núm. 4793/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cessió de la finca es Torretó al Consell Insular
de Menorca, DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 487. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra. Consellera de

Governació sobre el programa que pensa dur a terme durant la
present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 20-
21, 23 i 25.

RGE núm. 535/97, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el decret pel qual es crea l’Oficina de
defensa dels drets del menor a la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el projecte de llei de protecció integral de menors
de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Estatut del
menor), DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg. 366-368 i 372.

THOMÀS I ANDREU, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida de les Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1288/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 185-186 i 188.

RGE núm. 1672/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al “Plan de renovación del ente público RTVE”, DS
núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 459. 

Compareixences
RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència sobre les accions de govern que pensa dur a terme,
DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 229-230. 

RGE núm. 7111/97, dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d’Educació, Cultura i Esports sobre el
comportament en relació al personal a les seves ordres del Sr.
Xavier Cubero durant la seva etapa com a director general de
Formació i sobre les raons que justifiquen el seu nomenament
com a director general de Personal, DS núm. 36 (27 de febrer
del 1998), pàg. 697-699. 

TRIAY I LLOPIS, JOAN FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Constitució comissió i elecció membres de la mesa.
DS núm. 1 (11 de juliol), pàg. 2.

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 5910/97, de reforma de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 35 (26 de
febrer, 5 i 11 de març del 1998), pàg. 499-500, 502, 504, 506-
507, 509-510, 512, 516-518, 528, 530, 538, 545-547, 550-551,
559-560, 569-570, 574-575, 578, 581, 585-586, 588-593, 595-
598, 600, 603, 605, 608, 610, 615-617, 619-621, 624, 627, 630,
632-633, 640, 642-649, 653-655, 658-659-660, 665-667, 674,
678 i 680. 

Comunicacions
RGE núm. 3666/98, relativa a les memòries de gestió

corresponents a l’any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars, DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg.
810 i 820-821. 

Preguntes
RGE núm. 5061/96, relativa a contractes administratius

adjudicats per la Presidència del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears durant l’any 1995, DS núm. 31
(27 de maig del 1997), pàg. 463. 

RGE núm. 799/97, relativa al viatge del president de les Illes
Balears a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas, DS núm. 31 (27
de maig del 1997), pàg. 464. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 2156/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a matriculació de vehicles amb motor, DS núm.
5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 89-90. 

RGE núm. 1672/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al “Plan de renovación del ente público RTVE”, DS
núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 458-459, 461-462. 

RGE núm. 2896/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a llei del senador o senadora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 38 (1 d’abril
del 1998), pàg. 743. 
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RGE núm. 3225/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a regeneració democràtica, DS núm.
38 (1 d’abril del 1998), pàg. 748-749. 

RGE núm. 3908/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a normes reglamentàries per al
desenvolupament de la Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 32 (1 d’octubre del
1997), pàg. 477. 

RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de
rellevància en el Parlament abans de la presa de possessió, DS
núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 483. 

RGE núm. 5794/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a oficina de relacions amb el
Parlament europeu, DS núm. 34 (28 de novembre del 1997),
pàg. 494. 

RGE núm. 7300/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció al públic de la Companyia Telefònica, DS
núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 763-764. 

RGE núm. 7439/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a vaixell per a la Casa Reial, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 771-772. 

RGE núm. 1534/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat autonòmic al Senat, DS núm. 43 (11 de
novembre del 1998), pàg. 798-799, 801-803. 

RGE núm. 3835/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a determinació d’una tarifa telefònica plana independent
del temps d’accés a Internet, DS núm. 42 (7 d’octubre del
1998), pàg. 790-793.

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller sense cartera sobre les accions de

govern que pensa dur a terme durant aquesta legislatura, DS
núm. 7 (29 de novembre del 1995), pàg. 99-100. 

RGE núm. 1530/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre la
comunicació del Govern, respecte de les Memòries dels consells
insulars de la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat, de l’exercici del 1994, DS núm. 11 (18 d’abril del
1996), pàg. 161-162. 

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència sobre les accions de govern que pensa dur a terme,
DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 232-234 i 238. 

RGE núm. 4958/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda sobre la participació del Govern de la comunitat
autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions a la
Unió Europea., DS núm. 21 (27 de novembre del 1996), pàg.
324-325. 

RGE núm. 5455/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el projecte del decret regulador de la
segona activitat de les policies locals a Balears, DS núm. 20 (27
de novembre del 1996), pàg. 299. 

RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i
Interior sobre el sistema integral de gestió d’emergències
(SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997), pàg. 453 i 454-
455. 

RGE núm. 7111/97, dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d’Educació, Cultura i Esports sobre el
comportament en relació al personal a les seves ordres del Sr.
Xavier Cubero durant la seva etapa com a director general de
Formació i sobre les raons que justifiquen el seu nomenament

com a director general de Personal, DS núm. 36 (27 de febrer
del 1998), pàg. 694-697. 

Memòries
RGE núm. 2218/95, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1994, DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995),
pàg. 85-86.

RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears de l’any 1995, DS núm. 23 (11 de març del 1997),
pàg. 356-358.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, 3193/96 a 3195/96, 5321/96 i 5322/06,

relatives a la gestió de les competències en matèria d’urbanisme
i habitabilitat de l’any 1995, en matèria d’oficines d’informació
turística de l’any 1994, en matèria de règim local de l’any 1994,
en matèria d’inspecció tècnica de vehicles de l’any 1994,  en
matèria d’oficines d’informació turística de l’any 1995 i en
matèria de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de març
del 1997), pàg. 385-387 i 390. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 1288/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 187. 

RGE núm. 3048/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a denúncia de la conculcació dels
drets humans en les polítiques de control de la natalitat, DS
núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 195-196. 

RGE núm. 2824/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a signatura de convenis entre els ajuntaments, el
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el
Govern de l’Estat per tal d’implantar un servei de “finestreta
única”, DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 259. 

RGE núm. 4555/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a la integració d’Espanya en
l’estructura militar de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic
Nord (OTAN), DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 331. 

RGE núm. 4665/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a desclassificació dels documents
del CESID, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 333. 

RGE núm. 4950/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a control, foment i orientació del
programa Carnet jove, DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg.
336. 

RGE núm. 5181/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que posen en
perill el procés de pau al pròxim orient, DS núm. 19 (21 de
novembre del 1996), pàg. 283. 

RGE núm. 247/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a modificació dels òrgans de
reclutament per al servei militar, DS núm. 26 (20 de març del
1997), pàg. 398-399. 
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RGE núm. 1480/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a potenciació del Centre Territorial de TVE, DS
núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 410. 

RGE núm. 3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a indemnitzacions als pescadors afectats per les
maniobres de l’OTAN, DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg.
471 i 473. 

RGE núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compra d’immobles militars desafectats, DS
núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 775. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sra.

Vicepresidenta del Govern sobre el programa que pensa dur a
terme durant la present Legislatura, DS núm. 4 (5 d’octubre del
1995), pàg. 68-69 i 71. 

RGE núm. 5320/96, de l’Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior sobre el Decret pel qual s’ordena l’establiment
i regulació per a l’acreditació i habilitació de les entitats
colAlaboradores en matèria de guarda de menors i integració
familiar; i sobre el Decret regulador en matèria d’adopció
internacional, DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg.
307-308. 

RGE núm. 680/97, de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència
sobre l’extinció de l’Institut Balear de Serveis a la Joventut, DS
núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 420-421. 

VIDAL I BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 1216/98, de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència sobre l’informe anual i l’acompliment del II Pla
d’igualtat d’oportunitats per a les dones 1996-1999, DS núm. 37
(1 d’abril del 1998), pàg. 716-718 i 731-732. 

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA, JOSEP JUAN I CARDONA

Comunicacions
RGE núm. 3194/96, 3195/96 i 5322/06, relatives a la gestió

de les competències en matèria de règim local de l’any 1994, en
matèria d’inspecció tècnica de vehicles de l’any 1994 i en
matèria de règim local de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de març
del 1997), pàg. 380-381 i 390. 

CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS,
BARTOMEU ROTGER I AMENGUAL

Compareixences
Sobre la reunió mantinguda amb el Sr. Secretari d’Estat

d’Universitats, DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 197-207
i 209-211. 

 

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA, ANTONI
RAMI I ALÓS

Compareixences
RGE núm. 4958/96, sobre la participació del Govern de la

comunitat autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves
funcions a la Unió Europea., DS núm. 21 (27 de novembre del
1996), pàg. 314-318 i 320-326. 

CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS,
MANUEL FERRER I MASSANET

Compareixences
RGE núm. 7111/97, sobre el comportament en relació al

personal a les seves ordres del Sr. Xavier Cubero durant la seva
etapa com a director general de Formació i sobre les raons que
justifiquen el seu nomenament com a director general de
Personal, DS núm. 36 (27 de febrer del 1998), pàg. 694,696,
698 i 700. 

CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, JOSÉ
ANTONIO BERASTAIN I DÍEZ

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, sobre el programa que pensa

dur a terme durant la present Legislatura, DS núm. 3 (5
d’octubre del 1995), pàg. 30-37, 41-44 i 46.

RGE núm. 4000/96, sobre les accions de govern que pensa
dur a terme, DS núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 242-
243, 246-249 i 251-252. 

RGE núm. 5320/96, sobre el Decret pel qual s’ordena
l’establiment i regulació per a l’acreditació i habilitació de les
entitats colAlaboradores en matèria de guarda de menors i
integració familiar; i sobre el Decret regulador en matèria
d’adopció internacional, DS núm. 20 (27 de novembre del
1996), pàg. 300-303 i 305-310. 

RGE núm. 5455/96, sobre el projecte del decret regulador de
la segona activitat de les policies locals a Balears, DS núm. 20
(27 de novembre del 1996), pàg. 298-299. 

RGE núm. 535/97, sobre el decret pel qual es crea l’Oficina
de defensa dels drets del menor a la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el projecte de llei de protecció integral de menors
de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Estatut del
menor), DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg. 362-365, 369-
371 i 373. 

CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR,
MANEL FERRER I MASSANET

Preguntes
RGE núm. 1702/97, relativa a desplegament de la Guàrdia

Civil de la Mar a les Illes Balears, DS núm. 27 (16 d’abril del
1997), pàg. 406-407. 
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Compareixences
RGE núm. 2215/97, sobre el sistema integral de gestió

d’emergències (SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997),
pàg. 450-452 i 454. 

CONSELLERA DE GOVERNACIÓ, CATALINA CIRER
I ALCOVER 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, sobre el programa que pensa

dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (4 d’octubre
del 1995), pàg. 6-14, 15-16, 17-19, 20, 21-23 i 24-25. 

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL, BARTOMEU REUS I
BELTRÁN 

Comunicacions
RGE núm. 1403/96, relativa a la gestió de les competències

en matèria d’urbanisme i habitabilitat de l’any 1995, DS núm.
25 (19 de març), pàg. 381-382 i 388. 

Preguntes
RGE núm. 2024/97, relativa a projectes presentats al Pla

Mirall, DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 445-446.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT, BARTOMEU
REUS I BELTRÁN

Compareixences
RGE núm. 1530/96, sobre la comunicació del Govern,

respecte de les Memòries dels consells insulars de la gestió de
les competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat, de
l’exercici del 1994, DS núm. 11 (18 d’abril del 1996), pàg. 154-
156, 159-160 i 162-164. 

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, MARIA ROSA
ESTARÀS I FERRAGUT

Comunicacions
RGE núm. 3666/98, relativa a les memòries de gestió

corresponents a l’any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars, DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg.
811-816 i 822-825. 

Preguntes
RGE núm. 5061/96, relativa a contractes administratius

adjudicats per la Presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears durant l’any 1995, DS núm. 31
(27 de maig del 1997), pàg. 463-464. 

RGE núm. 799/97, relativa al viatge del president de les Illes
Balears a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas, DS núm. 31 (27
de maig del 1997), pàg. 464-465. 

RGE núm. 1928/97, relativa a rigor de les respostes del
Govern, DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 443-444. 

Compareixences 
RGE núm. 680/97, sobre l’extinció de l’Institut Balear de

Serveis a la Joventut, DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg.
418-420 i 422-424. 

RGE núm. 1673/97, sobre el grau d’incompliment de les
obligacions que l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del
Parlament imposen al Govern envers la Cambra, DS núm. 29 (7
de maig del 1997), pàg. 434-435 i 439-441. 

RGE núm. 1216/98, sobre l’informe anual i l’acompliment
del II Pla d’igualtat d’oportunitats per a les dones 1996-1999,
DS núm. 37 (1 d’abril del 1998), pàg. 706-716, 725-731 i 733-
734. 

CONSELLER DE SANITAT I CONSUM, FRANCESC
FIOL I AMENGUAL

Compareixences
RGE núm. 4516/96 sobre el traspàs de competències en

matèria de l’Inserso, DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg.
268-270. 

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, GUILLEM
CAMPS I COLL

Compareixences
RGE núm. 7111/97, sobre el comportament en relació al

personal a les seves ordres del Sr. Xavier Cubero durant la seva
etapa com a director general de Formació i sobre les raons que
justifiquen el seu nomenament com a director general de
Personal, DS núm. 36 (27 de febrer del 1998), pàg. 694-701. 

 
CONSELLER DE TURISME, JOSÉ MARIA GONZÁLEZ
I ORTEA

Comunicacions
RGE núm. 3193/96 i 5321/96, relatives a la gestió de les

competències en matèria d’oficines d’informació turística de
l’any 1994 i de l’any 1995, DS núm. 25 (19 de març), pàg. 378-
380 i 387-388. 

CONSELLER SENSE CARTERA, LLUC PRATS I RIBAS

Compareixences
Sobre les accions de govern que pensa dur a terme durant

aquesta legislatura, DS núm. 7 (29 de novembre del 1995), pàg.
98-102. 
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REPRESENTANT DEL GOVERN, FERRER I
MASSANET, MANUEL

Compareixences
RGE núm. 119/99, del Molt Hble. Sr. President del Govern

de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió informativa
sobre les conseqüències que es puguin derivar de la sentència
del Tribunal Suprem, relativa al cas de l’adjudicació de les
obres per a la construcció del túnel de Sóller, DS núm. 45 (10
de febrer del 1999), pàg. 830-831, 838-839 i 843-844. 

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN, MARIA ROSA
ESTARÀS I FERRAGUT

Preguntes
RGE núm. 1913/95, relativa a remissió al Govern de la

memòria de gestió de les competències d’urbanisme i
habitabilitat, DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-108.

RGE núm. 1914/95, relativa a remissió al Parlament de la
comunicació referida a la gestió de les competències
d’urbanisme i habitabilitat transferides als consells insulars, DS
núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-108. 

RGE núm. 1022/96, relativa a promoció del SIAC a l’illa de
Menorca, DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 139-140. 

RGE núm. 1247/96, relativa a criteris per a la distribució
d’ajuts a les associacions de la tercera edat, DS núm. 10 (28 de
març del 1996), pàg. 140-142. 

RGE núm. 1248/96, relativa a criteris per a la concessió
d’ajuts a les associacions de veïns, DS núm. 10 (28 de març del
1996), pàg. 143-145. 

RGE núm. 1249/96, relativa a criteri per a la subvenció de
processons o trobades de confraries, DS núm. 10 (28 de març
del 1996), pàg. 146-147. 

RGE núm. 1250/96, relativa a motiu pel qual els ajuts per
“trobada de confraries” o “actes processionals” es circumscriuen
a Mallorca, DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 146-147.

RGE núm. 1251/96, relativa a subvenció per restauració
d’orgues, DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 147-148. 

RGE núm. 1252/96, relativa a subvenció concedida a un
colAlegi d’agustines per a la “neteja i pintura menjador”, DS
núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 170-171. 

RGE núm. 1253/96, relativa a subvencions concedides a una
determinada parròquia, DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg.
171-172. 

RGE núm. 1254/96, relativa a subvenció concedida a les
“Agustinas Hermanas del Amparo”, DS núm. 12 (25 d’abril del
1996), pàg. 172-173. 

RGE núm. 1255/96, relativa a divulgació de la possibilitat
de rebre subvencions de la Presidència del Govern, DS núm. 12
(25 d’abril del 1996), pàg. 173-174. 

RGE núm. 1256/96, relativa a objectius de la subvenció al
Sr. Pedro Cortés Fajardo per “equipos de futbol”, DS núm. 12
(25 d’abril del 1996), pàg. 175. 

RGE núm. 1257/96, relativa a objectius de la subvenció a
l’Associació Tauja per part de la Presidència del Govern, DS
núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 175-176. 

RGE núm. 1258/96, relativa a objectius de la subvenció al
Güell Pesca Club, DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 176-
177. 

RGE núm. 1259/96, relativa a subvencions de la Presidència
del Govern per a l’organització “Excursió de gent gran”, DS
núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 182-183. 

RGE núm. 1260/96, relativa a objectius de la subvenció a
l’Ajuntament de Sant Joan, DS núm. 13 (25 d’abril del 1996),
pàg. 183. 

RGE núm. 1261/96, relativa a objectius de la subvenció al
Sr. Juan Comas per organitzar fires, DS núm. 13 (25 d’abril del
1996), pàg. 184. 

RGE núm. 1294/96, relativa a motiu pel qual se
subvencionen les festes d’alguns barris i pobles, DS núm. 13
(25 d’abril del 1996), pàg. 184-185. 

Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95, sobre el programa que pensa

dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 4 (5 d’octubre
del 1995), pàg. 50-62, 65-68 i 70-72. 

RGE núm. 4000/96, sobre les accions de govern que pensa
dur a terme, DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 221-
229 i 235-239. 

RGE núm. 4516/96, sobre el traspàs de competències en
matèria de l’Inserso, DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg.
266-268 i 274-277.

D’ALTRES INTERVINENTS

PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE A
LES ILLES BALEARS, MATIES GARCIAS I SALVÀ

Memòries
RGE núm. 2218/95, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1994, DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995),
pàg. 78-89.

PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE A
LES ILLES BALEARS, BARTOMEU BINIMELIS I
BERENGUER

Compareixences
RGE núm. 4402/96, del president del Consell Assessor de

RTVE a les Illes Balears sobre el resultat de la campanya
“Projecte de País”, DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg.
287-288, 291-293 i 295.

Memòries
RGE núm. 6978/96, del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears de l’any 1995, DS núm. 23 (11 de març del 1997),
pàg. 345-359.
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DIRECTOR GENERAL D’INTERIOR, JOAN POL I
PUJOL

Compareixences
RGE núm. 2215/97, del Conseller de la Funció Pública i

Interior sobre el sistema integral de gestió d’emergències
(SIGE112), DS núm. 30 (15 de maig del 1997), pàg. 454-455.

 
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR, JOSÉ RAMÓN AHICART I SANJOSÉ

Compareixences
RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Funció

Pública sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS
núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 252-253. 

MEMBRE DE LA SECRETARIA TÈCNICA D’IMEDOC,
JAUME PAYERAS

Compareixences
RGE núm. 4958/96, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i

Hisenda, sobre la participació del Govern de la Comunitat
Autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions a
la Unió Europea., DS núm. 21 (27 de novembre del 1996), pàg.
322. 

TEMÀTIC

- A -

Administració perifèrica de l’Estat
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 761-762.

Adopció internacional
DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 300-310.

Agustinas Hermanas del Amparo (vegeu Subvencions a —)

Ajuntament de Sant Joan (vegeu Subvencions a l’—)

Ajuts a les associacions 
de la tercera edat
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 140-145.
de veïns
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 143-145.

Alts càrrecs (vegeu Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs)

Associació 
d’excombatents de la República i Veterans de la II
Guerra Mundial
DS núm. 6 (22 de novembre del 1995), pàg. 94-95.

Tauja (vegeu Subvencions a l’—)

Associacions 
de la tercera edat (vegeu Ajuts a les —)
de veïns (vegeu Ajuts a les —)

- C -

Campanya “Projecte de país”
DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg. 278.

Carnet jove
DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 334-339.

Càrrecs públics (vegeu també Protocol d’actuació de —)
DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 482-485.

Casa Reial (vegeu Vaixell per a la —)

Centre Territorial de TVE
DS núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 407-412.

CESID (vegeu Desclassificació dels documents del —)

Ciutadella de Menorca
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 761-762.

Codi Penal
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 758-761.

Comissió Avaluadora de projectes per a la cooperació al
desenvolupament

DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 261-263.

Companyia Telefònica
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 762-764.

Competències 
DS núm. 44 (25 de novembre del 1998), pàg. 810-825.
de l’Inserso
DS núm. 18 (31 d’octubre del 1996), pàg. 266-278.
d’urbanisme i habitabilitat
DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 106-108.
DS núm. 11 (18 d’abril del 1996), pàg. 154-164.

Confraries (vegeu Subvencions de processons o trobades de
— )

Consell 
Assessor de RTVE a les Illes Balears
DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 78-89.
DS núm. 23 (11 de març del 1997), pàg. 345-359.
Balear de la Funció Pública
DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 394-397.
Insular de Menorca
DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 485-489.
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Conseller 
de Funció Pública i Interior
DS núm. 3 (5 d’octubre del 1995), pàg. 30-47.
DS núm. 16 (27 de setembre del 1996), pàg. 242-253.
sense cartera
DS núm. 7 (29 de novembre del 1995), pàg. 98-102.

Consellera 
de Governació
DS núm. 2 (4 d’octubre del 1995), pàg. 6-25.
de Presidència
DS núm. 15 (26 de setembre del 1996), pàg. 221-239.

Contractes administratius
DS núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 463-464.

Control de natalitat
DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 194-196.

Cooperació al desenvolupament (vegeu Comissió
Avaluadora de projectes per a la —)

Cortés Fajardo, Pedro (vegeu Subvencions al Sr. —)

Cubero, Xavier
DS núm. 36 (27 de febrer del 1998), pàg. 694-701.

- D -

Debat autonòmic al Senat
DS núm. 42 (7 d’octubre del 1998), pàg. 798-804.

Desclassificació dels documents del CESID
DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 332-334.

Dia de les Illes Balears
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 185-189.

Documents del CESID (vegeu Desclassificació dels —)

Drets dels objectors
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 474-476.

- E -

Emissions televisives
DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 776-778.

Estació naval del port de Maó
DS núm. 23 (11 de març del 1997), pàg. 342-345.

Estatut
del menor
DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg. 362-373.
d’Autonomia
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 434-441.
DS núm. 35 (26 de febrer del 1998), pàg. 498-690.

Euro plural
DS núm. 42 (7 d’octubre del 1998), pàg. 793-794.

Excursió de gent gran (vegeu Subvencions a l’—)

- F -

Festes (vegeu Subvencions a — de barris i pobles)

Finca Es Torretó
DS núm. 33 (22 d’octubre del 1997), pàg. 485-489.

Finestreta única
DS núm. 17 (31 d’octubre del 1996), pàg. 258-261.

Funció Pública
DS núm. 9 (28 de març del 1996), pàg. 114-133.

- G -

Gent gran (vegeu Subvencions a l’ Excursió de —)

Grup de regions IMEDOC
DS núm. 21 (27 de novembre), pàg. 314-326.

Guarda de menors
DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 300-310.

Guàrdia Civil de la Mar
DS núm. 27 (16 d’abril del 1997), pàg. 406-407.

Güell Pesca Club (vegeu Subvencions al —)

Guerra Mundial, II (vegeu Associació d’excombatents de la
república i veterans de la —)

- H -

Habitabilitat (vegeu també Competències d’urbanisme i —)
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390.

- I -

Igualtat d’oportunitats (vegeu Pla d’— per a les dones, II)

IMEDOC (vegeu Grup de regions IMEDOC)

Immobles militar desafectats
DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 774-776.

Indemnitzacions a pescadors
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 469-474.

Informació turística (vegeu Oficines d’—)

Inserso (vegeu Competències de l’—)
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Inspecció tècnica de vehicles (ITV)
DS núm. 25 (19 de març), pàg. 378-390.

Institut Balear de Serveis a la Joventut
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 418-424.

Integració
 familiar
DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 300-310.
d’Espanya a l’OTAN
DS núm. 22 (5 de març del 1997), pàg. 330-332.

Internet (vegeu també Xarxa —)
DS núm. 42 (7 d’octubre del 1998), pàg. 790-793.

- J -

Juan Comas, Gabriel (vegeu Subvencions al Sr. —)

- L -

Llei 
del senador o senadora
DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 741-746.
2/1996, d’incompatibilitats dels membres del Govern i
dels alts càrrecs
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 476-479.
DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg. 783-787.

- M -

Maniobres de l’OTAN
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 469-474.

Matriculació de vehicles amb motor
DS núm. 5 (18 d’octubre del 1995), pàg. 89-91.

Membres del Govern (vegeu Llei 2/1996, d’incompatibilitats
dels — i dels alts càrrecs) 

Menors (vegeu Estatut del —, Guarda de — i Oficina de
defensa dels drets del —)

Monedes amb l’efígie de Felip V
DS núm. 28 (7 de maig del 1997), pàg. 424-428.

- O -

Objecció de consciència
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 474-476.

Objectors (vegeu Drets dels —)

Oficina 
de defensa dels drets del menor
DS núm. 24 (12 de març del 1997), pàg. 362-373.

de relacions amb el Parlament europeu
DS núm. 34 (28 de novembre del 1997), pàg. 494-495.

Oficines d’informació turística
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390.

Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) (vegeu
també Integració d’Espanya a l’— i Maniobres de l’—)

DS núm. 23 (11 de març del 1997), pàg. 342-345.

Orgues (vegeu Subvencions per a restauració d’—)

- P -

Parlament europeu (vegeu Oficina de relacions amb el —)

Pescadors (vegeu Indemnitzacions a —)

Pla
d’igualtat d’oportunitats per a les dones, II
DS núm. 37 (1 d’abril del 1998), pàg. 706-735.
Mirall
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 444-446.
de pau de les Nacions Unides pel Sàhara Occidental
DS núm. 6 (22 de novembre del 1995), pàg. 94-95.

Plan de renovación del ente público RTVE
DS núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 458-462.

Policies locals (vegeu Segona activitat de les policies locals)

President (vegeu Viatge del — a Puerto Rico, Santo
Domingo i Texas)

Prestació social substitutòria
DS núm. 32 (1 d’octubre del 1997), pàg. 474-476.
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 758-761.

Procés de pau al Pròxim Orient
DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 282-284.

Processons (vegeu Subvencions de — o trobades de
confraries)

Protocol d’actuació dels càrrecs públics
DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 738-741.

Pròxim Orient (vegeu Procés de pau al —)

Puerto Rico (vegeu Viatge del president a —, Santo
Domingo i Texas)

- R -

Ràdio 5
DS núm. 41 (14 de maig del 1998), pàg. 782-783.
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Regeneració democràtica
DS núm. 38 (1 d’abril del 1998), pàg. 746-753.

Reglament del Parlament
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 434-441.

República (vegeu Associació d’excombatents de la — i
Veterans de la II Guerra Mundial)

Respostes del Govern
DS núm. 29 (7 de maig del 1997), pàg. 441-444.

Restauració d’orgues (vegeu Subvencions per a —)

RTVE (vegeu Plan de renovación del ente público —)

- S -

Sàhara Occidental (vegeu Pla de pau de les Nacions Unides
pel Sàhara Occidental)

Santo Domingo (vegeu Viatge del president a Puerto Rico,
— i Texas)

Saro-Wiwa
DS núm. 8 (14 de març del 1996), pàg. 108-110. 

Secretari d’Estat d’Universitats
DS núm. 14 (8 de maig del 1996), pàg. 196-213.

Segona activitat de les policies locals
DS núm. 20 (27 de novembre del 1996), pàg. 298-300.

Senador o senadora (vegeu Llei del —)

Servei militar
DS núm. 26 (20 de març del 1997), pàg. 397-400.
DS núm. 39 (13 de maig del 1998), pàg. 758-761.

SIAC
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 138-140.

Sistema integral de gestió d’emergències (SIGE 112)
DS núm. 30 (15 de maig del 1997), pàg. 450-455.

Subvencions 
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 173-174.
a Agustinas Hermanas del Amparo
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 172-173.
a l’Ajuntament de Sant Joan
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 183-184.
a l’Associació Tauja
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 175-176.
a un colAlegi d’agustines
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 170-171.
a una determina parròquia
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 171-172.
a l’Excursió de gent gran
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 182-183.

a festes de barris i pobles
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 185.
al Güell Pesca Club
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 176-177.
de processons o trobades de confraries
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 145-147.
per a restauració d’orgues
DS núm. 10 (28 de març del 1996), pàg. 147-148.
al Sr. Gabriel Juan Comas
DS núm. 13 (25 d’abril del 1996), pàg. 184.
al Sr. Pedro Cortés Fajardo
DS núm. 12 (25 d’abril del 1996), pàg. 174-175.

- T -

Tarifa telefònica plana
DS núm. 42 (7 d’octubre del 1998), pàg. 790-793.

Tauja (vegeu Subvencions a l’Associació —)

Tercera edat (vegeu Ajuts a les associacions de la —)

Texas (vegeu Viatge del president a Puerto Rico, Santo
Domingo i —)

Torretó, es (vegeu Finca —)

Túnel de Sóller
DS núm. 45 (10 de febrer del 1999), pàg. 830-844.

- U -

Urbanisme (vegeu també Competències d’— i habitabilitat)
DS núm. 25 (19 de març del 1997), pàg. 378-390.

- V -

Vaixell per a la Casa Reial
DS núm. 40 (14 de maig del 1998), pàg. 770-774.

Vehicles amb motor (vegeu Matriculació de —)

Veïns (vegeu Ajuts a les associacions de —)

Viatge del president a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas
DS núm. 31 (27 de maig del 1997), pàg. 464-465.

Vicepresidenta del Govern
DS núm. 4 (5 d’octubre del 1995), pàg. 50-72.

- X -

Xarxa Internet
DS núm. 19 (21 de novembre del 1996), pàg. 284-287.
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