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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.

CRITERIS

Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les
Illes Balears.
DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 146-159; DS núm. 11 (30
d’abril del 1997), pàg. 182-194.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de la serra de
Tramuntana.
DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 182-194.

Per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer.
DS núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 198-203.

Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de
Menorca.
DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 211-214.

Escrit RGE núm. 2258/97, presentat pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a Criteris
generals per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de
residus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 14 (8 de maig del 1997), pàg. 218-232.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg. 238-256.

PREGUNTES

RGE núm. 2231/95, relativa a eradicació de l’alga Caulerpa
taxifolia.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 30-33.

RGE núm. 2244/95, relativa a campanya d’arbres
singulars.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 33-35.

RGE núm. 2245/95, relativa a dispersió de competències
mediambientals entre diferents conselleries.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 35-36.

RGE núm. 2360/95, relativa a expedients d’expropiacions
de terrenys per a la construcció de carreteres.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 36-37.

RGE núm. 2361/95, relativa a deute per expropiacions de
terrenys per a la construcció de carreteres a 30 de setembre
del 1995.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 37-38.

RGE núm. 2362/95, relativa a pagaments fets per
expropiacions de terrenys per a la construcció de
carreteres.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 38-39.

RGE núm. 2363/95, relativa a termini i a les actuacions per
liquidar el deute en expropiacions de terrenys per a la
construcció de carreteres.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 39-40.

RGE núm. 5066/96, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d’Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant el 1995.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 278-279.

RGE núm. 6076/96, relativa a solució als problemes del
segon cinturó de ronda d’Eivissa.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 279-280.

RGE núm. 6987/96, relativa a contractes adjudicats per
l’Institut d’Estudis Baleàrics durant el 1995.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 280.

RGE núm. 6990/96, relativa a contractes adjudicats per
Sefobasa durant el 1995.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 280-281.

RGE núm. 4609/97, relativa a ordenació els espais naturals
de les Illes Balears, desenvolupament de la Llei d’espais
naturals.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 306-308.

RGE núm. 4610/97, relativa a plans especials per a
l’ordenació dels espais naturals.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 308-309.

RGE núm. 4611/97, relativa a terminis d’execució de
l’ordenació dels espais naturals.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 309-310.

RGE núm. 4612/97, relativa a camins d’accés a les platges.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 310-311.

RGE núm. 4613/97, relativa a acord entre el Govern i el
Consell Insular de Menorca sobre els instruments
d’ordenació dels espais naturals.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 308-309.

RGE núm. 5324/97, relativa a l’execució del Pla de
l’Habitatge 1996-99 a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, corresponent a l’exercici del 1996.
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 350-351.
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RGE núm. 5325/97, relativa a l’execució del Pla de
l’Habitatge, actuacions corresponents a aconseguir sòl
públic.
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 352-353.

RGE núm. 5326/97, relativa a recursos invertits en àrees de
rehabilitació.
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 354-355.

RGE núm. 4652/98, relativa al Pla de Mallorca.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 434-437.

RGE núm. 165/99, relativa a Pla general d’ordenació
urbana de Ciutadella de Menorca.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 437-439.

RGE núm. 482/99, relativa a desclassificació de Tolleric.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 439-454.

RGE núm. 483/99, relativa a interessos generals que
defensa el Govern.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 441-445.

RGE núm. 484/99, relativa a capacitat de població.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 445-447.

RGE núm. 485/99, relativa a relació d’urbanitzables
afectats per les DOT.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 447-448.

RGE núm. 490/99, relativa a hectàrees de sòl urbà.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 44.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2182/95, relativa a condicions a complir per la
carretera Deià-Sóller.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 40-45.

RGE núm. 2421/95, relativa a revisió del projecte de
reforma de la carretera Palma-Manacor.
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 45-47.

RGE núm. 1097/96, relativa a modificació del Decret
17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris de distribució de
les subvencions als ajuntaments de la Serra de
Tramuntana.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 130-133.

RGE núm. 4409/96, relativa a decisió d’Ibèria de suprimir
les línies Palma-Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick.
DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 118-120.

RGE núm. 4662/96, relativa a evitar nous traçats a la
carretera del Port d’Andratx.
DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 120-124.

RGE núm. 5097/96, relativa a l’aplicació d’una línia d’ajuts
agroambientals a les propietats privades incloses en els
parcs naturals de les Illes Balears i en altres espais
protegits.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 281-284.

RGE núm. 5245/96, relativa a Pla director sectorial de
pedreres.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 284-289.

RGE núm. 5397/96, relativa a retallada en el nombre de
treballadors de la companyia Transmediterránea.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 133-136.

RGE núm. 5446/96, relativa a modificació de l’article 12 del
Decret 38/1985, de 16 de maig, de creació de la comissió
balear de medi ambient.
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 136-140.

RGE núm. 5984/96, relativa a construcció del carril-bici i
línia de tren Palma-Campus UIB.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 289-293.

RGE núm. 1459/97, relativa a subvenció d’un 50% del
desplaçament als residents a l’illa de Formentera.
DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 162-166.

RGE núm. 1468/97, relativa a Parc Nacional Marítim
Terrestre de Cabrera.
DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 358-365.

RGE núm. 1653/97, relativa a protecció de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 262-266.

RGE núm. 1678/97, relativa a protecció de camins públics
i itineraris d’interès general a les Illes Balears.
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 266-270.

RGE núm. 1772/97, relativa a regulació dels torrents i els
seus marges.
DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 166-170.

RGE núm. 1851/97, relativa a preservació de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 170-176.

RGE núm. 1921/97, relativa a ponència per estudiar la
possible redacció d’una llei de sòl de les Illes Balears.
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 270-274.

RGE núm. 2105/97, relativa a abaixador ferroviari del
polígon de Marratxí.
DS núm. 18 (27 de juny del 1997), pàg. 298-299.

RGE núm. 2286/97, relativa a obres de la ronda nord del
municipi d’Inca.
DS núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 203-205.
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RGE núm. 2291/97, relativa a regulació de la modificació i
implantació de les tarifes del serveis de subministrament
d’aigua en alta.
DS núm. 18 (27 de juny del 1997), pàg. 299-301.

RGE núm. 2307/97, relativa a increment de les tarifes
aèries.
DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 210-211.

RGE núm. 2856/97, relativa a l’autopista Palma-Manacor.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 315-321.

RGE núm. 2859/97, relativa a revisió de les condicions de
l’abocador de cendres de la central tèrmica d'Es Murterar.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 321-327.

RGE núm. 4045/97, relativa a elaboració d’un pla balear de
reserves marines.
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 330-334.

RGE núm. 4300/97, relativa a finançament de l’ampliació
dels ponts del tren a Inca.
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 334-336.

RGE núm. 4521/97, relativa a obligatorietat de disc
tacògraf i d’inspeccions de temps de conducció i descans en
els autocars que operin a Menorca i a les Pitiüses.
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 336-338.

RGE núm. 4606/97, relativa a compliment del conveni de
colAlaboració entre el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el Ministeri d’Obres Públiques sobre
actuacions per a l’abastiment d’aigua i condicionament de
torrents.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 311-315.

RGE núm. 4794/97, relativa a declaració de reserva marina
entre sa Ràpita i Porto Petro.
DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 342-345.

RGE núm. 6038/97, relativa a fiscalia del medi ambient.
DS núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 370-375.

RGE núm. 1025/98, relativa a priorització de l’actualització
de la carretera al seu pas per Ferreries.
DS núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 375-380.

RGE núm. 3834/98, relativa a responsabilitats i solucions
per a la depuradora de Ciutadella sud.
DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 386-391.

RGE núm. 3890/98, relativa a suspensió de planejament
mentre es redacta el PTP de la Serra de Tramuntana.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 450-454.

RGE núm. 3917/98, relativa a suspensió de planejaments
mentre es redacten el PTP de Menorca i el PTP d’Eivissa i
Formentera.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 450-454.

RGE núm. 4891/98, relativa a incorporació de l’àrea de
Llucalari a l’ANEI Me. 13, amb la corresponent
modificació puntual de la Llei d’espais naturals.
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 394-396.

RGE núm. 5994/98, relativa a moratòria urbanística i port
de Ciutadella.
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 396-400.

RGE núm. 6019/98, relativa a renúncia a l’emissari
submarí d'Es Codolar (Eivissa) i reutilització de les aigües
procedents de l’EDAR de Sant Jordi Can Bossa.
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 458-462.

RGE núm. 6021/98, relativa a construcció d’una xarxa de
vials per a bicicleta a les Illes Balears.
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 462-467.

RGE núm. 6037/98, relativa a creació de parcs a les ciutats
de les Illes Balears.
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 467-470.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2118/95 i 2222/95, de l’Hble. Sr. Conseller
d’Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre el
programa que pensa dur a terme durant la present
legislatura.
DS núm. 2 (18 d’octubre del 1995), pàg. 6-27.

RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre
els contractes de prestació de serveis de l’Ibasan.
DS núm. 4 (5 de març del 1996), pàg. 50-67.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral sobre les accions
de Govern que pensa dur a terme.
DS núm. 5 (26 de setembre del 1996), pàg. 70-92.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Foment
sobre les accions de govern que pensa dur a terme.
DS núm. 6 (26 de setembre del 1996), pàg. 98-114.

De l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral sobre la situació en què es troba el procés
d’aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears.
DS núm. 27 (17 de febrer del 1999), pàg. 406-429.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Criteris
Per a la redacció del Pla territorial parcial de la Serra de

Tramuntana, DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 186-187,
189-190.

Per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de residus
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 14 (8 de
maig del 1997), pàg. 223-226.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg.
245-249.

Preguntes
RGE núm. 4652/98, relativa al Pla de Mallorca, DS núm. 28

(10 de març del 1999), pàg. 434-436.
RGE núm. 482/99, relativa a desclassificació de Tolleric,

DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 439-441.
RGE núm. 483/99, relativa a interessos generals que defensa

el Govern, DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 441-444.
RGE núm. 484/99, relativa a capacitat de població, DS núm.

28 (10 de març del 1999), pàg. 445-446.
RGE núm. 485/99, relativa a relació d’urbanitzables afectats

per les DOT, DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 447-448.
RGE núm. 490/99, relativa a hectàrees de sòl urbà, DS núm.

28 (10 de març del 1999), pàg. 449.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2182/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a condicions a complir per la carretera Deià-Sóller, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 41-42.

RGE núm. 2421/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió del projecte de reforma de la carretera
Palma-Manacor, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 46-
47.

RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’aplicació d’una línia d’ajuts agroambientals a
les propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes
Balears i en altres espais protegits, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 281 i 283-284.

RGE núm. 5245/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 17
(3 de juny del 1997), pàg. 284-286 i 288.

RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-
campus UIB, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 289 i 291-
292.

RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Parc Nacional Marítim Terrestre
de Cabrera, DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 360.

RGE núm. 1653/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 262 i 265.

RGE núm. 1678/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de camins públics i itineraris d’interès
general a les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 266-267 i 269.

RGE núm. 1772/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a regulació dels torrents i els seus marges, DS
núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 166-167 i 169.

RGE núm. 1851/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a preservació de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
171 i 173.

RGE núm. 1921/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ponència per estudiar la possible redacció d’una
llei de sòl de les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 270-271 i 273.

RGE núm. 2105/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixador ferroviari del polígon de Marratxí, DS núm.
18 (27 de juny del 1997), pàg. 298.

RGE núm. 2291/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de la modificació i implantació de les tarifes
del serveis de subministrament d’aigua en alta, DS núm. 18 (27
de juny del 1997), pàg. 300-301.

RGE núm. 2856/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a l’autopista Palma-Manacor, DS
núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 317-318.

RGE núm. 2859/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió de les condicions de l’abocador de
cendres de la central tèrmica d'Es Murterar, DS núm. 19 (15
d’octubre del 1997), pàg. 321-322 i 325-326.

RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a finançament de l’ampliació dels ponts del tren
a Inca, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 334.

RGE núm. 4521/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obligatorietat de disc tacògraf i d’inspeccions de
temps de conducció i descans en els autocars que operin a
Menorca i a les Pitiüses, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997),
pàg. 336 i 338.

RGE núm. 3890/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejament mentre es
redacta el PTP de la Serra de Tramuntana, DS núm. 28 (10 de
març del 1999), pàg. 450 i 452-453.

RGE núm. 3917/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejaments mentre es
redacten el PTP de Menorca i el PTP d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 450 i 452-453.

RGE núm. 4891/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a incorporació de l’àrea de Llucalari
a l’ANEI Me. 13, amb la corresponent modificació puntual de
la Llei d’espais naturals, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999),
pàg. 394-395.

RGE núm. 6019/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia a l’emissari submarí d'Es
Codolar (Eivissa) i reutilització de les aigües procedents de
l’EDAR de Sant Jordi Can Bossa, DS núm. 29 (10 de març del
1999), pàg. 458, 460-461.

RGE núm. 6021/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció d’una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 464-465.

RGE núm. 6037/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació de parcs a les ciutats de les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 467-469.
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Compareixences
RGE núm. 2118/95 i 2222/95 de l’Hble. Sr. Conseller

d’Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre el programa
que pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2
(18 d’octubre del 1995), pàg. 14-15.

RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre els
contractes de prestació de serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de
març del 1996), pàg. 64-66.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral sobre les accions de
Govern que pensa dur a terme, DS núm. 5 (26 de setembre del
1996), pàg. 78-80 i 87-88.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Foment
sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS núm. 6
(26 de setembre del 1996), pàg. 106-108 i 110.

De l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral sobre la situació en què es troba el procés
d’aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears i donar
compte del seu contingut, DS núm. 27 (17 de febrer del 1999),
pàg. 413-415 i 424-425.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Criteris
Per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de residus

a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 14 (8 de
maig del 1997), pàg. 227-231.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer,
sobre els criteris de distribució de les subvencions als
ajuntaments de la serra de Tramuntana, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1996), pàg. 131.

RGE núm. 5245/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 17
(3 de juny del 1997), pàg. 287-288.

RGE núm. 2105/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixador ferroviari del polígon de Marratxí, DS núm.
18 (27 de juny del 1997), pàg. 298-299.

BALANZAT I TORRES, JOSEP RAMON (Grup
Parlamentari Mixt)

Criteris
Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 148-149.
Per a la redacció del Pla territorial parcial de la serra de

Tramuntana, DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 182-183.
Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de

Menorca, DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 212.

Per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de residus
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 14 (8 de
maig del 1997), pàg. 219-220.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg.
239.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer,
sobre els criteris de distribució de les subvencions als
ajuntaments de la serra de Tramuntana, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1996), pàg. 131.

RGE núm. 4409/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a decisió d’Ibèria de suprimir les línies Palma-
Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, DS núm. 7 (9
d’octubre del 1996), pàg. 118.

RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a evitar nous traçats a la carretera del Port
d’Andratx, DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 121.

RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’aplicació d’una línia d’ajuts agroambientals a
les propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes
Balears i en altres espais protegits, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 281-282.

RGE núm. 5245/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 17
(3 de juny del 1997), pàg. 286.

RGE núm. 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Transmediterránea, DS núm. 8 (27 de novembre del
1996), pàg. 134.

RGE núm. 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de l’article 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig,
de creació de la comissió balear de medi ambient, DS núm. 8
(27 de novembre del 1996), pàg. 137 i 139.

RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-
campus UIB, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 289.

RGE núm. 1459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvenció d’un 50% del desplaçament als residents a
l’illa de Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
163.

RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Parc Nacional Marítim Terrestre
de Cabrera, DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 359.

RGE núm. 1653/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 262.

RGE núm. 1678/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de camins públics i itineraris d’interès
general a les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 267.

RGE núm. 1772/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a regulació dels torrents i els seus marges, DS
núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 167.

RGE núm. 1851/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a preservació de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
172-173.
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RGE núm. 1921/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ponència per estudiar la possible redacció d’una
llei de sòl de les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 271.

RGE núm. 2286/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres de la ronda nord del municipi d’Inca, DS
núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 204.

RGE núm. 2307/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les tarifes aèries, DS núm. 13 (7
de maig del 1997), pàg. 210.

RGE núm. 2856/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a l’autopista Palma-Manacor, DS
núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 316-317.

RGE núm. 2859/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió de les condicions de l’abocador de
cendres de la central tèrmica d'Es Murterar, DS núm. 19 (15
d’octubre del 1997), pàg. 322.

RGE núm. 4045/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a elaboració d’un pla balear de reserves marines,
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 331.

RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a finançament de l’ampliació dels ponts del tren
a Inca, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 334.

RGE núm. 4521/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obligatorietat de disc tacògraf i d’inspeccions
de temps de conducció i descans en els autocars que operin a
Menorca i a les Pitiüses, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997),
pàg. 336.

RGE núm. 4606/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compliment del conveni de colAlaboració entre
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Ministeri d’Obres Públiques sobre actuacions per a l’abastiment
d’aigua i condicionament de torrents, DS núm. 19 (15 d’octubre
del 1997), pàg. 312-313.

RGE núm. 4794/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre sa Ràpita i
Porto Petro, DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 343.

RGE núm. 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsabilitats i solucions per a la depuradora de
Ciutadella sud, DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 387.

RGE núm. 3890/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejament mentre es
redacta el PTP de la Serra de Tramuntana, DS núm. 28 (10 de
març del 1999), pàg. 451.

RGE núm. 3917/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejaments mentre es
redacten el PTP de Menorca i el PTP d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 451.

RGE núm. 6019/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia a l’emissari submarí d'Es
Codolar (Eivissa) i reutilització de les aigües procedents de
l’EDAR de Sant Jordi Can Bossa, DS núm. 29 (10 de març del
1999), pàg. 458.

RGE núm. 6021/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció d’una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 462-464 i 466-
467.

RGE núm. 6037/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació de parcs a les ciutats de les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 467.

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

d’Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre el programa
que pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2
(18 d’octubre del 1995), pàg. 12 i 23.

RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre els
contractes de prestació de serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de
març del 1996), pàg. 60-62.
 RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral sobre les accions de
Govern que pensa dur a terme, DS núm. 5 (26 de setembre del
1996), pàg. 76.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Foment
sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS núm. 6
(26 de setembre del 1996), pàg. 102.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

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

Criteris
Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de

Menorca, DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 213.

Preguntes
RGE núm. 2360/95, relativa a expedients d’expropiacions de

terrenys per a la construcció de carreteres, DS núm. 3 (2 de
novembre del 1995), pàg. 36-37.

RGE núm. 2361/95, relativa a deute per expropiacions de
terrenys per a la construcció de carreteres a 30 de setembre del
1995, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 37.

RGE núm. 2362/95, relativa a pagaments fets per
expropiacions de terrenys per a la construcció de carreteres, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 38.

RGE núm. 2363/95, relativa a termini i a les actuacions per
liquidar el deute en expropiacions de terrenys per a la
construcció de carreteres, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995),
pàg. 39.

RGE núm. 4609/97, relativa a ordenació els espais naturals
de les Illes Balears, desenvolupament de la Llei d’espais
naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 306-307.

RGE núm. 4610/97, relativa a plans especials per a
l’ordenació dels espais naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del
1997), pàg. 308.

RGE núm. 4611/97, relativa a terminis d’execució de
l’ordenació dels espais naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del
1997), pàg. 309.

RGE núm. 4612/97, relativa a camins d’accés a les platges,
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 310-311.

RGE núm. 4613/97, relativa a acord entre el Govern i el
Consell Insular de Menorca sobre els instruments d’ordenació
dels espais naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg.
308-309.

RGE núm. 5324/97, relativa a l’execució del Pla de
l’Habitatge 1996-99 a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, corresponent a l’exercici del 1996, DS núm. 22 (20 de
novembre del 1997), pàg. 350-351.
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RGE núm. 5325/97, relativa a l’execució del Pla de
l’Habitatge, actuacions corresponents a aconseguir sòl públic,
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 352-353.

RGE núm. 5326/97, relativa a recursos invertits en àrees de
rehabilitació, DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 354.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2182/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a condicions a complir per la carretera Deià-Sóller, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 40 i 43-44.

RGE núm. 4409/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a decisió d’Ibèria de suprimir les línies Palma-
Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, DS núm. 7 (9
d’octubre del 1996), pàg. 119.

RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a evitar nous traçats a la carretera del Port
d’Andratx, DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 122-123.

RGE núm. 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Transmediterránea, DS núm. 8 (27 de novembre del
1996), pàg. 135.

RGE núm. 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de l’article 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig,
de creació de la comissió balear de medi ambient, DS núm. 8
(27 de novembre del 1996), pàg. 138-139.

RGE núm. 1678/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de camins públics i itineraris d’interès
general a les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 268.

RGE núm. 2291/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de la modificació i implantació de les tarifes
del serveis de subministrament d’aigua en alta, DS núm. 18 (27
de juny del 1997), pàg. 300-301.

RGE núm. 2856/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a l’autopista Palma-Manacor, DS
núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 318.

RGE núm. 2859/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió de les condicions de l’abocador de
cendres de la central tèrmica d'Es Murterar, DS núm. 19 (15
d’octubre del 1997), pàg. 323.

RGE núm. 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsabilitats i solucions per a la depuradora de
Ciutadella sud, DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 386-
387 i 389-390.

RGE núm. 4891/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a incorporació de l’àrea de Llucalari
a l’ANEI Me. 13, amb la corresponent modificació puntual de
la Llei d’espais naturals, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999),
pàg. 395.

RGE núm. 5994/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a moratòria urbanística i port de
Ciutadella, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 397-398.

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

d’Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre el programa
que pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2
(18 d’octubre del 1995), pàg. 16-17 i 24-25.

RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre els
contractes de prestació de serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de
març del 1996), pàg. 51-53, 56-57 i 60.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral sobre les accions de
Govern que pensa dur a terme, DS núm. 5 (26 de setembre del
1996), pàg. 80-82 i 88-89.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Foment
sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS núm. 6
(26 de setembre del 1996), pàg. 111-113.

BLANQUER I SUREDA, BARTOMEU (Grup
Parlamentari Popular)

Criteris
Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 158-159.
Per a la redacció del Pla territorial parcial de la serra de

Tramuntana, DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 194.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5245/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 17
(3 de juny del 1997), pàg. 288.

RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-
campus UIB, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 291-292.

RGE núm. 1772/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a regulació dels torrents i els seus marges, DS
núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 168-170.

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

Ambient, Ordenació del Territori i Litoral sobre les accions de
Govern que pensa dur a terme, DS núm. 5 (26 de setembre del
1996), pàg. 89.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Foment
sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS núm. 6
(26 de setembre del 1996), pàg. 113.

CAÑELLAS I FONS, CARLES (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2105/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixador ferroviari del polígon de Marratxí, DS núm.
18 (27 de juny del 1997), pàg. 298-299.

 
CASASNOVAS I COLL, ANDREU AVELALÍ (Grup
Parlamentari Popular)

Criteris
Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de

Menorca, DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 213-214.
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Per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de residus
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 14 (8 de
maig del 1997), pàg. 232.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4409/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a decisió d’Ibèria de suprimir les línies Palma-
Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, DS núm. 7 (9
d’octubre del 1996), pàg. 119-120.

RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a evitar nous traçats a la carretera del Port
d’Andratx, DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 122-123.

RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’aplicació d’una línia d’ajuts agroambientals a
les propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes
Balears i en altres espais protegits, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 283-284.

RGE núm. 6038/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a fiscalia del medi ambient, DS
núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 372-375.

RGE núm. 1025/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a priorització de l’actualització de
la carretera al seu pas per Ferreries, DS núm. 24 (1 d’abril del
1998), pàg. 377-380.

RGE núm. 3890/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejament mentre es
redacta el PTP de la Serra de Tramuntana, DS núm. 28 (10 de
març del 1999), pàg. 452.

RGE núm. 3917/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejaments mentre es
redacten el PTP de Menorca i el PTP d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 452.

RGE núm. 4891/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a incorporació de l’àrea de Llucalari
a l’ANEI Me. 13, amb la corresponent modificació puntual de
la Llei d’espais naturals, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999),
pàg. 395-396 i 398-399.

CHARNECO I FIDEL, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1459/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subvenció d’un 50% del desplaçament als residents a
l’illa de Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
164-166.

FERRER I BASCUÑANA MARIA DEL PILAR (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a Parc Nacional Marítim Terrestre
de Cabrera, DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 361-364.

RGE núm. 4606/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compliment del conveni de colAlaboració entre
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Ministeri d’Obres Públiques sobre actuacions per a l’abastiment
d’aigua i condicionament de torrents, DS núm. 19 (15 d’octubre
del 1997), pàg. 314-315.

GOMILA I BARBER, (Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista)

Preguntes
RGE núm. 165/99, relativa a Pla general d’ordenació urbana

de Ciutadella de Menorca, DS núm. 28 (10 de març del 1999),
pàg. 437-439.

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 2182/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a condicions a complir per la carretera Deià-Sóller, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 42-45.

RGE núm. 2421/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió del projecte de reforma de la carretera
Palma-Manacor, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 46-
47.

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

d’Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre el programa
que pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2
(18 d’octubre del 1995), pàg. 17.

RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre els
contractes de prestació de serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de
març del 1996), pàg. 59 i 67.

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

Criteris
Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 150-153.
Per a la redacció del Pla territorial parcial de la serra de

Tramuntana, DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 183-185.
Per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer, DS

núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 198.
Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de

Menorca, DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 212-213.
Per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de residus

a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 14 (8 de
maig del 1997), pàg. 220-222.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg.
240-241 i 243.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 2182/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a condicions a complir per la carretera Deià-Sóller, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 41 i 44.

RGE núm. 1097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer,
sobre els criteris de distribució de les subvencions als
ajuntaments de la serra de Tramuntana, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1996), pàg. 131.

RGE núm. 4409/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a decisió d’Ibèria de suprimir les línies Palma-
Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, DS núm. 7 (9
d’octubre del 1996), pàg. 118-119.

RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a evitar nous traçats a la carretera del Port
d’Andratx, DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 121-122.

RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’aplicació d’una línia d’ajuts agroambientals a
les propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes
Balears i en altres espais protegits, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 282.

RGE núm. 5245/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 17
(3 de juny del 1997), pàg. 286-287.

RGE núm. 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Transmediterránea, DS núm. 8 (27 de novembre del
1996), pàg. 134.

RGE núm. 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de l’article 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig,
de creació de la comissió balear de medi ambient, DS núm. 8
(27 de novembre del 1996), pàg. 137-138.

RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-
campus UIB, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 290.

RGE núm. 1459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvenció d’un 50% del desplaçament als residents a
l’illa de Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
163.

RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Parc Nacional Marítim Terrestre
de Cabrera, DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 358-359 i
362-363.

RGE núm. 1653/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 263.

RGE núm. 1678/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de camins públics i itineraris d’interès
general a les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 267-268.

RGE núm. 1772/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a regulació dels torrents i els seus marges, DS
núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 167.

RGE núm. 1851/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a preservació de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
170-171 i 174-175.

RGE núm. 1921/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ponència per estudiar la possible redacció d’una
llei de sòl de les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 271.

RGE núm. 2286/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres de la ronda nord del municipi d’Inca, DS
núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 204.

RGE núm. 2307/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les tarifes aèries, DS núm. 13 (7
de maig del 1997), pàg. 210.

RGE núm. 2856/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a l’autopista Palma-Manacor, DS
núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 315-316 i 319-320.

RGE núm. 2859/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió de les condicions de l’abocador de
cendres de la central tèrmica d'Es Murterar, DS núm. 19 (15
d’octubre del 1997), pàg. 323.

RGE núm. 4045/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a elaboració d’un pla balear de reserves marines,
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 331.

RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a finançament de l’ampliació dels ponts del tren
a Inca, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 334-335.

RGE núm. 4521/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obligatorietat de disc tacògraf i d’inspeccions de
temps de conducció i descans en els autocars que operin a
Menorca i a les Pitiüses, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997),
pàg. 336-337.

RGE núm. 4606/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compliment del conveni de colAlaboració entre
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Ministeri d’Obres Públiques sobre actuacions per a l’abastiment
d’aigua i condicionament de torrents, DS núm. 19 (15 d’octubre
del 1997), pàg. 313.

RGE núm. 4794/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre sa Ràpita i
Porto Petro, DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 343-344.

RGE núm. 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsabilitats i solucions per a la depuradora de
Ciutadella sud, DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 387-
388.

RGE núm. 3890/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejament mentre es
redacta el PTP de la Serra de Tramuntana, DS núm. 28 (10 de
març del 1999), pàg. 451.

RGE núm. 3917/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejaments mentre es
redacten el PTP de Menorca i el PTP d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 451.

RGE núm. 4891/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a incorporació de l’àrea de Llucalari
a l’ANEI Me. 13, amb la corresponent modificació puntual de
la Llei d’espais naturals, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999),
pàg. 394-396.

RGE núm. 5994/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a moratòria urbanística i port de
Ciutadella, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 397.

RGE núm. 6019/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia a l’emissari submarí d'Es
Codolar (Eivissa) i reutilització de les aigües procedents de
l’EDAR de Sant Jordi Can Bossa, DS núm. 29 (10 de març del
1999), pàg. 459.
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RGE núm. 6021/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció d’una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 464.

RGE núm. 6037/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació de parcs a les ciutats de les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 468.

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

d’Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre el programa
que pensa dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2
(18 d’octubre del 1995), pàg. 12-14 i 23-24.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral sobre les accions de
Govern que pensa dur a terme, DS núm. 5 (26 de setembre del
1996), pàg. 77-78 i 86-87.

RGE núm. 4000/96, de l’Hble. Sr. Conseller de Foment
sobre les accions de govern que pensa dur a terme, DS núm. 6
(26 de setembre del 1996), pàg. 103-105.

De l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral sobre la situació en què es troba el procés
d’aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears i donar
compte del seu contingut, DS núm. 27 (17 de febrer del 1999),
pàg. 411-413 i 423-424.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 1851/97,

del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a preservació de ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS
núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 175-176.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Criteris
Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes

d’Eivissa i Formentera, DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg.
254-255.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1653/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a protecció de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 264-265.

RGE núm. 6019/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia a l’emissari submarí d'Es
Codolar (Eivissa) i reutilització de les aigües procedents de
l’EDAR de Sant Jordi Can Bossa, DS núm. 29 (10 de març del
1999), pàg. 460-461.

MESQUIDA I FERRANDO, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Criteris
Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 155-158.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral sobre la situació en què es troba el procés
d’aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears i donar
compte del seu contingut, DS núm. 27 (17 de febrer del 1999),
pàg. 410-411 i 422-423.

MUÑOZ I LASO DE LA VEGA, MIRIAM (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6038/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a fiscalia del medi ambient, DS
núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 371-372.

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

Criteris
Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de

Menorca, DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 213.
 
Preguntes

RGE núm. 2231/95, relativa a eradicació de l’alga Caulerpa
taxifolia, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 30-33.

RGE núm. 2244/95, relativa a campanya d’arbres singulars,
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 34.

RGE núm. 2245/95, relativa a dispersió de competències
mediambientals entre diferents conselleries, DS núm. 3 (2 de
novembre del 1995), pàg. 35-36.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer,
sobre els criteris de distribució de les subvencions als
ajuntaments de la serra de Tramuntana, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1996), pàg. 130-133.

RGE núm. 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de l’article 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig,
de creació de la comissió balear de medi ambient, DS núm. 8
(27 de novembre del 1996), pàg. 138.

RGE núm. 2307/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les tarifes aèries, DS núm. 13 (7
de maig del 1997), pàg. 210-211.



76 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Índex anys 1995-1999

 

PALAU I COSTA, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4045/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a elaboració d’un pla balear de reserves marines,
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 332-333.

RGE núm. 4794/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre sa Ràpita i
Porto Petro, DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 344-345.

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2182/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a condicions a complir per la carretera Deià-Sóller, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 41.

RGE núm. 2421/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió del projecte de reforma de la carretera
Palma-Manacor, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 46.

PAX I DOLZ DEL CASTELAR, ALEJANDRO (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1678/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a protecció de camins públics i itineraris d’interès
general a les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 268-270.

RGE núm. 6021/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció d’una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 466.

RGE núm. 6037/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació de parcs a les ciutats de les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 468-469.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 6038/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a fiscalia del medi ambient, DS
núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 370-371 i 373-375.

RGE núm. 1025/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a priorització de l’actualització de
la carretera al seu pas per Ferreries, DS núm. 24 (1 d’abril del
1998), pàg. 375-376 i 378.

ROVIRA I DE ALÓS, MAURICIO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Transmediterránea, DS núm. 8 (27 de novembre del
1996), pàg. 135-136.

RGE núm. 2859/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió de les condicions de l’abocador de
cendres de la central tèrmica d'Es Murterar, DS núm. 19 (15
d’octubre del 1997), pàg. 324-326.

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral, per tal d’informar sobre la situació en què es
troba el procés d’aprovació del Pla hidrològic de les Illes
Balears i donar compte del seu contingut, DS núm. 27 (17 de
febrer del 1999), pàg. 417.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2856/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a l’autopista Palma-Manacor, DS
núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 318-321.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM)

Criteris
Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 153-155.
Per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer, DS

núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 198-200.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4409/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a decisió d’Ibèria de suprimir les línies Palma-
Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, DS núm. 7 (9
d’octubre del 1996), pàg. 118 i 120.

RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a evitar nous traçats a la carretera del Port
d’Andratx, DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 120-121 i
123.

RGE núm. 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Transmediterránea, DS núm. 8 (27 de novembre del
1996), pàg. 133-134 i 136.

RGE núm. 1459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvenció d’un 50% del desplaçament als residents a
l’illa de Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
163.

RGE núm. 2286/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres de la ronda nord del municipi d’Inca, DS
núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 203-205.

RGE núm. 4045/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a elaboració d’un pla balear de reserves marines,
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 330 i 332-333.

RGE núm. 4606/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compliment del conveni de colAlaboració entre
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Ministeri d’Obres Públiques sobre actuacions per a l’abastiment
d’aigua i condicionament de torrents, DS núm. 19 (15 d’octubre
del 1997), pàg. 311-312 i 314-315.
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RGE núm. 4794/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre sa Ràpita i
Porto Petro, DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 342-343
i 345.

RGE núm. 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsabilitats i solucions per a la depuradora de
Ciutadella sud, DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 388.

RGE núm. 5994/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a moratòria urbanística i port de
Ciutadella, DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 397-400.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 5066/96, relativa a

contractes administratius adjudicats per la Conselleria d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant el 1995, DS núm. 17
(3 de juny del 1997), pàg. 279.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 6038/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a fiscalia del medi ambient, DS
núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 371.

RGE núm. 1025/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a priorització de l’actualització de
la carretera al seu pas per Ferreries, DS núm. 24 (1 d’abril del
1998), pàg. 376.

SOLER I CLADERA, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Criteris
Per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer, DS

núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 202-203.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer,
sobre els criteris de distribució de les subvencions als
ajuntaments de la serra de Tramuntana, DS núm. 8 (27 de
novembre del 1996), pàg. 131-133.

RGE núm. 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de l’article 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig,
de creació de la comissió balear de medi ambient, DS núm. 8
(27 de novembre del 1996), pàg. 139.

RGE núm. 1851/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a preservació de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
171-172 i 175.

RGE núm. 1921/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ponència per estudiar la possible redacció d’una
llei de sòl de les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 272-274.

RGE núm. 2286/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres de la ronda nord del municipi d’Inca, DS
núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 205.

RGE núm. 2291/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de la modificació i implantació de les tarifes
del serveis de subministrament d’aigua en alta, DS núm. 18 (27
de juny del 1997), pàg. 301.

RGE núm. 2307/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les tarifes aèries, DS núm. 13 (7
de maig del 1997), pàg. 211.

RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a finançament de l’ampliació dels ponts del tren
a Inca, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 335.

RGE núm. 4521/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obligatorietat de disc tacògraf i d’inspeccions de
temps de conducció i descans en els autocars que operin a
Menorca i a les Pitiüses, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997),
pàg. 337-338.

RGE núm. 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsabilitats i solucions per a la depuradora de
Ciutadella sud, DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 388-
390.

TEJERO I ISLA, XAVIER (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1025/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a priorització de l’actualització de
la carretera al seu pas per Ferreries, DS núm. 24 (1 d’abril del
1998), pàg. 376-377.

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

Compareixences
RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre els
contractes de prestació de serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de
març del 1996), pàg. 62-64.

TRIAY I LLOPIS, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Criteris
Per a la redacció del Pla territorial parcial de la serra de

Tramuntana, DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 191-193.
Per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer, DS

núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 201.

Preguntes
RGE núm. 5066/96, relativa a contractes administratius

adjudicats per la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del
Territori durant el 1995, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg.
278-279.

RGE núm. 6987/96, relativa a contractes adjudicats per
l’Institut d’Estudis Baleàrics durant el 1995, DS núm. 17 (3 de
juny del 1997), pàg. 280.
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RGE núm. 6990/96, relativa a contractes adjudicats per
Sefobasa durant el 1995, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg.
280-281.

RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Parc Nacional Marítim Terrestre
de Cabrera, DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 360-361.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a l’aplicació d’una línia d’ajuts agroambientals a
les propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes
Balears i en altres espais protegits, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 282-283.

RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-
campus UIB, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 290-291.

RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Parc Nacional Marítim Terrestre
de Cabrera, DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 363-364.

RGE núm. 1772/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a regulació dels torrents i els seus marges, DS
núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 167-168.

RGE núm. 1921/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ponència per estudiar la possible redacció d’una
llei de sòl de les Illes Balears, DS núm. 16 (3 de juny del 1997),
pàg. 271-272 i 274.

RGE núm. 2286/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres de la ronda nord del municipi d’Inca, DS
núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 204-205.

RGE núm. 2307/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les tarifes aèries, DS núm. 13 (7
de maig del 1997), pàg. 211.

RGE núm. 4045/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a elaboració d’un pla balear de reserves marines,
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 331.

RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a finançament de l’ampliació dels ponts del tren
a Inca, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 335.

RGE núm. 4521/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obligatorietat de disc tacògraf i d’inspeccions
de temps de conducció i descans en els autocars que operin a
Menorca i a les Pitiüses, DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997),
pàg. 337.

RGE núm. 4606/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compliment del conveni de colAlaboració entre
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Ministeri d’Obres Públiques sobre actuacions per a l’abastiment
d’aigua i condicionament de torrents, DS núm. 19 (15 d’octubre
del 1997), pàg. 313.

RGE núm. 4794/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre sa Ràpita i
Porto Petro, DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 344.

RGE núm. 3890/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejament mentre es
redacta el PTP de la Serra de Tramuntana, DS núm. 28 (10 de
març del 1999), pàg. 452-453.

RGE núm. 3917/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suspensió de planejaments mentre es
redacten el PTP de Menorca i el PTP d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 452-453.

RGE núm. 6021/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció d’una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes
Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 465-466.

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral sobre la situació en què es troba el procés
d’aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears i donar
compte del seu contingut, DS núm. 27 (17 de febrer del 1999),
pàg. 415-417 i 425-426.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Criteris
Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes

d’Eivissa i Formentera, DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg.
250-253.

Preguntes
RGE núm. 6076/96, relativa a solució als problemes del

segon cinturó de ronda d’Eivissa, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 279.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1459/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subvenció d’un 50% del desplaçament als residents a
l’illa de Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
162-165.

RGE núm. 1653/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 263-264.

RGE núm. 1851/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a preservació de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg.
173-174.

RGE núm. 6019/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia a l’emissari submarí d'Es
Codolar (Eivissa) i reutilització de les aigües procedents de
l’EDAR de Sant Jordi Can Bossa, DS núm. 29 (10 de març del
1999), pàg. 459-460.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, MARIÀ
SOCIAS I MORELL
 
Preguntes

RGE núm. 2231/95, relativa a eradicació de l’alga Caulerpa
taxifolia, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 31-33.

RGE núm. 2244/95, relativa a campanya d’arbres singulars,
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 34-35.
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CONSELLER DE FOMENT, JOAN VERGER I POCOVÍ

Preguntes
RGE núm. 5066/96, relativa a contractes administratius

adjudicats per la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del
Territori durant el 1995, DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg.
278.

RGE núm. 6076/96, relativa a solució als problemes del
segon cinturó de ronda d’Eivissa, DS núm. 17 (3 de juny del
1997), pàg. 279-280.

RGE núm. 5324/97, relativa a l’execució del Pla de
l’Habitatge 1996-99 a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, corresponent a l’exercici del 1996, DS núm. 22 (20 de
novembre del 1997), pàg. 350-351.

RGE núm. 5325/97, relativa a l’execució del Pla de
l’Habitatge, actuacions corresponents a aconseguir sòl públic,
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 352-353.

RGE núm. 5326/97, relativa a recursos invertits en àrees de
rehabilitació, DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 354-
355.

Compareixences
RGE núm. 4000/96, sobre les accions de govern que pensa

dur a terme, DS núm. 6 (26 de setembre del 1996), pàg. 98-103,
105-106 i 108-113.

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

Preguntes
RGE núm. 2245/95, relativa a dispersió de competències

mediambientals entre diferents conselleries, DS núm. 3 (2 de
novembre del 1995), pàg. 35-36.

RGE núm. 2360/95, relativa a expedients d’expropiacions
de terrenys per a la construcció de carreteres, DS núm. 3 (2 de
novembre del 1995), pàg. 36-37.

RGE núm. 2361/95, relativa a deute per expropiacions de
terrenys per a la construcció de carreteres a 30 de setembre del
1995, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 37-38.

RGE núm. 2362/95, relativa a pagaments fets per
expropiacions de terrenys per a la construcció de carreteres, DS
núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 38-39.

RGE núm. 2363/95, relativa a termini i a les actuacions per
liquidar el deute en expropiacions de terrenys per a la
construcció de carreteres, DS núm. 3 (2 de novembre del 1995),
pàg. 39-40.

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

dur a terme durant la present legislatura, DS núm. 2 (18
d’octubre del 1995), pàg. 6-11, 18-23 i 25-27.

RGE núm. 3962/95, sobre els contractes de prestació de
serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de març del 1996), pàg. 50-51,
53-54, 57-58 i 60-67.

RGE núm. 4000/96, sobre les accions de Govern que pensa
dur a terme, DS núm. 5 (26 de setembre del 1996), pàg. 70-76,
82-86 i 89-92.

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

Criteris
Per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 146-150 i
152-159.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de la serra de
Tramuntana, DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 182-186,
188 i 190-194.

Per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer, DS
núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 198-203.

Per a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’illa de
Menorca, DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 211-212 i 214.

Per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió de residus
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 14 (8 de
maig del 1997), pàg. 218-223, 225-227 i 229-232.

Per a la redacció del Pla territorial parcial de les illes
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg.
238-242, 244-245, 247-250, 252-254 i 256.

Preguntes
RGE núm. 6987/96, relativa a contractes adjudicats per

l’Institut d’Estudis Baleàrics durant el 1995, DS núm. 17 (3 de
juny del 1997), pàg. 280.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL, MIQUEL RAMIS I SOCIAS

Preguntes
RGE núm. 4609/97, relativa a ordenació els espais naturals

de les Illes Balears, desenvolupament de la Llei d’espais
naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 307-308.

RGE núm. 4610/97, relativa a plans especials per a
l’ordenació dels espais naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del
1997), pàg. 308.

RGE núm. 4611/97, relativa a terminis d’execució de
l’ordenació dels espais naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del
1997), pàg. 309-310.

RGE núm. 4612/97, relativa a camins d’accés a les platges,
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 310-311.

RGE núm. 4613/97, relativa a acord entre el Govern i el
Consell Insular de Menorca sobre els instruments d’ordenació
dels espais naturals, DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg.
309.

RGE núm. 4652/98, relativa al Pla de Mallorca, DS núm. 28
(10 de març del 1999), pàg. 435-437.

RGE núm. 165/99, relativa a Pla general d’ordenació urbana
de Ciutadella de Menorca, DS núm. 28 (10 de març del 1999),
pàg. 438-439.

RGE núm. 482/99, relativa a desclassificació de Tolleric, DS
núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 440-441.

RGE núm. 483/99, relativa a interessos generals que defensa
el Govern, DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 442-445.

RGE núm. 484/99, relativa a capacitat de població, DS núm.
28 (10 de març del 1999), pàg. 445-447.
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RGE núm. 485/99, relativa a relació d’urbanitzables afectats
per les DOT, DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 447-448.

RGE núm. 490/99, relativa a hectàrees de sòl urbà, DS núm.
28 (10 de març del 1999), pàg. 449.

Compareixences
Sobre la situació en què es troba el procés d’aprovació del

Pla hidrològic de les Illes Balears i donar compte del seu
contingut, DS núm. 27 (17 de febrer del 1999), pàg. 406-410,
417-422 i  426-429.

D’ALTRES INTERVINENTS

GERENT DE L’IBASAN, GABRIEL JUAN I COLL

Compareixences
RGE núm. 3962/95, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient sobre els
contractes de prestació de serveis de l’Ibasan, DS núm. 4 (5 de
març del 1996), pàg. 54-55 i 63-64.

TEMÀTIC

- A -

Abocador de cendres d'Es Murterar
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 321-327.

Aigua 
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 311-315.
en alta (vegeu Tarifes dels serveis de subministrament
d'---)

Aigües (vegeu Reutilització d'---)

Ajuntaments de la Serra de Tramuntana (vegeu
Subvencions als ---)

Ajuts agroambientals
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 281-284.

ANEI Me. 13
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 394-396.

Arbres singulars (vegeu Campanya d'---)

Àrees de rehabilitació
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 354-355.

Autocars
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 336-338.

Autopista Palma-Manacor
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 315-321.

- B -

Baixador ferroviari del polígon de Marratxí
DS núm. 18 (27 de juny del 1997), pàg. 298-299.

Bicicletes (vegeu Xarxa de vials per a ---)

- C -

Cabrera (vegeu Parc Nacional maritimoterrestre de ---)

Camins públics
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 266-270.

Campanya d'arbres singulars
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 33-35.

Campus UIB (vegeu Carril bici Palma --- i Línia de tren
Palma ---)

Can Bossa (vegeu Edar de Sant Jordi ---)

Capacitat de població
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 445-447.

Carretera 
Deià-Sóller
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 40-45.
de Ferreries
DS núm. 24 (1 d'abril del 1998), pàg. 375-380
Palma-Manacor
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 45-47.
del Port d'Andratx
DS núm. 7 (9 d'octubre del 1996), pàg. 120-124)

Carreteres (vegeu Construcció de ---)

Carril-bici Palma-Campus UIB
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 289-293.

Caulerpa taxifolia (vegeu Eradicació de l'alga ---)

Ciutadella (vegeu Depuradora de --- i Pla general
d'ordenació urbana de ---)

Ciutats (vegeu Parcs a les ---)

Codolar, Es (vegeu Emissari submarí d'---)

Comissió balear de medi ambient 
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 136-140.

Competències mediambientals (vegeu Dispersió de ---)

Conselleria 
de Foment
DS núm. 6 (26 de setembre del 1996), pàg. 98-114.
de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
DS núm. 5 (26 de setembre del 1996), pàg. 70-92.
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d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
DS núm. 2 (18 d’octubre del 1995), pàg. 6-27.
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 278-279.

Construcció de carreteres
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 36-40.

Contractes 
adjudicats
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 280-281.
administratius
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 279.

- D -

Decret 
17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris de distribució
de les subvencions als ajuntaments de la Serra de
Tramuntana
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 130-133.
38/1985, de 16 de maig, de creació de la Comissió balear
de medi ambient
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 136-140.

Depuradora de Ciutadella sud
DS núm. 25 (21 d’octubre del 1998), pàg. 386-391.

Desplaçaments (vegeu Subvencions dels --- als residents de
l'illa de Formentera)

Disc tacògraf
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 336-338.

Dispersió de competències mediambientals
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 35-36.

DOT (vegeu Urbanitzables afectats per les ---)

- E -

EDAR de Sant Jordi Can Bossa
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 458-462.

Emissari submarí d'Es Codolar
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 458-462.

Eradicació de l'alga Caulerpa Taxifolia
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 30-33.

Espais 
naturals
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 306-310.
protegits
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 281-284.

Expropiacions de terrenys
DS núm. 3 (2 de novembre del 1995), pàg. 36-40.

- F -

Ferreries (vegeu Carretera de ---)

Finançament per als ponts del tren a Inca
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 334-336.

Fiscalia del medi ambient
DS núm. 24 (1 d’abril del 1998), pàg. 370-375.

Formentera (vegeu Subvencions dels desplaçaments als
residents de ---)

Frankfurt (vegeu Línies Palma---, Palma-Orly i Palma-
Gatwick)

- G -

Gatwick (vegeu Línies Palma-Frankfurt, Palma-Orly i
Palma---)

- H -

Habitatge (vegeu Pla de l'--- 1996-1999)

- I -

Ibasan
DS núm. 4 (5 de març del 1996), pàg. 50-67.

Ibèria
DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 118-120.

Inca (vegeu Finançament per als ponts del tren a Inca i
Ronda nord del municipi d'---)

Increment de les tarifes aèries
DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 210-211.

Inspeccions de temps de conducció i descans
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 336-338.

Institut d’Estudis Baleàrics
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 280.

Interessos generals del Govern
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 441-445.

Itineraris d'interès general
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 266-270.

- L -

Línia de tren Palma-Campus UIB
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 281-289.
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Línies Palma-Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick
DS núm. 7 (9 d’octubre del 1996), pàg. 118-120.

Llei
de sòl
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 270-274.
d’espais naturals
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 306-308.
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 394-396.

Llucalari
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 394-396.

- M -

Mallorca (vegeu Pla de ---)

Medi ambient (vegeu Fiscalia del ---)

Menorca (vegeu Pla territorial parcial de l'illa de ---)

Moratòria urbanística
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 396-400.

Murterar, Es (vegeu Abocador de cendres d'---)

- O -

Orly  (vegeu Línies Palma-Frankfurt, Palma--- i Palma-
Gatwick)

- P -

Palma (vegeu Carril bici ---Campus UIB, Línia de tren ---
Campus UIB i Línies ---Frankfurt, ---Orly i ---Gatwick)

Parc Nacional maritimoterrestre de Cabrera
DS núm. 23 (4 de març del 1998), pàg. 358-365.

Parcs 
a les ciutats
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 467-470.
naturals
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 281-284.

Pedreres (vegeu Pla director sectorial de ---)

Pla 
balear de reserves marines
DS núm. 20 (22 d’octubre del 1997), pàg. 330-334.
director sector energètic de les Illes Balears
DS núm. 9 (9 d’abril del 1997), pàg. 146-159.
director sectorial de pedreres
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 284-289.
general d'ordenació urbana de Ciutadella de Menorca
DS núm. 28 (10 de març del 1999, pàg. 437-439).

de l'habitatge 1996-1999
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 350-354.
hidrològic de les Illes Balears
DS núm. 27 (17 de febrer del 1999), pàg. 406-429.
de Mallorca
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 434-437.
sectorial per a la gestió de residus
DS núm. 14 (8 de maig del 1997), pàg. 218-232.
territorial parcial 

de l'illa de Menorca
DS núm. 13 (7 de maig del 1997), pàg. 211-214.
de les illes d'Eivissa i Formentera
DS núm. 15 (14 de maig del 1997), pàg. 238-256.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 450-454.
del Raiguer
DS núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 198-203.
de la Serra de Tramuntana
DS núm. 11 (30 d’abril del 1997), pàg. 182-194.
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 450-454.

Població (vegeu Capacitat de ---)

Polígon de Marratxí (vegeu Baixador ferroviari del ---)

Ponts del tren (vegeu Finançament per als --- a Inca)

Port de Ciutadella
DS núm. 26 (3 de febrer del 1999), pàg. 396-400.

Porto Petro (vegeu Reserva marina entre Sa Ràpita i ---)

Propietats privades
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 281-284.

- R -

Raiguer (vegeu Pla territorial parcial del Raiguer)

Ràpita, Sa (vegeu Reserva marina entre --- i Porto Petro)

Reserva marina entre Sa Ràpita i Porto Petro
DS núm. 21 (29 d’octubre del 1997), pàg. 342-345.

Reserves marines (vegeu Pla balear de ---)

Residus (vegeu Pla sectorial per a la gestió de ---)

Reutilització d'aigües
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 458-462.

Ronda 
d'Eivissa (vegeu Segon cinturó de ---)
nord del municipi d'Inca
DS núm. 12 (7 de maig del 1997), pàg. 203-205.
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- S -

Salines d'Eivissa i Formentera, ses
DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 170-176.
DS núm. 16 (3 de juny del 1997), pàg. 262-266.

Sant Jordi (vegeu Edar de --- Can Bossa)

Sefobasa
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 280-281.

Segon cinturó de ronda d'Eivissa
DS núm. 17 (3 de juny del 1997), pàg. 279-280.

Serra de Tramuntana (vegeu Pla territorial parcial de la ---)

Sòl (vegeu Llei del ---)
públic
DS núm. 22 (20 de novembre del 1997), pàg. 352-354.
urbà
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 449-450.

Subvencions 
als ajuntaments de la Serra de Tramuntana
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 130-133.
dels desplaçaments als residents de l'illa de Formentera
DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 162-166.

Suspensió de planejament
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 450-454.

- T -

Tarifes 
aèries (vegeu Increment de les ---)
dels serveis de subministrament d'aigua en alta
DS núm. 18 (27 de juny del 1997), pàg. 299-301.

Tolleric
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 439-441.

Torrents
DS núm. 10 (24 d’abril del 1997), pàg. 166-170.
DS núm. 19 (15 d’octubre del 1997), pàg. 311-315.

Transmediterránea (vegeu Treballadors de la companyia ---
)

Treballadors de la companyia Transmediterránea
DS núm. 8 (27 de novembre del 1996), pàg. 133-136.

- U -

Urbanitzables afectats per les DOT
DS núm. 28 (10 de març del 1999), pàg. 447-449.

- X -

Xarxa de vials per a bicicletes
DS núm. 29 (10 de març del 1999), pàg. 462-467.
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