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INICIATIVES

CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 2-12. 

DEBAT D’INVESTIDURA

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 2 (27, 28 i 29 de juny),  pàg, 18-94.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 5 (27 i  28 de juliol),  pàg, 110-151.

SESSIÓ SOLEMNE D’OBERTURA DE
LEGISLATURA

Sessió solemne d’obertura de la IV legislatura.
DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 98.

ELECCIÓ DEL PRESIDENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Elecció del President del Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 4 (27 de juliol), pàg. 106.

DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA
GENERAL DEL GOVERN

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 12 (24, 25 i 26 d’octubre), pàg. 354-453.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries, administratives
i de patrimoni.
DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 718-731.

RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996.
DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 731-881.
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PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 1915/95, relativa a modificació de la Llei 8/1986,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg.
172-180.

RGE núm. 1916/95, relativa a creació del Consell de les Illes
Balears de cooperació al desenvolupament.
Debat de presa en consideració, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg.
197-204.
 
RGE núm. 1947/95, relativa a foment i regulació del
voluntariat social.
Debat de presa en consideració, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg.
281-285.

RGE núm. 2401/95, relativa a modificació parcial de la Llei
3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística.
Debat de presa en consideració, DS núm. 17 (14 de novembre),
pàg. 509-513.

RGE núm. 2499/95, relativa a declaració de reserva natural
Ses Salines d’Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de
Formentera.
Debat de presa en consideració, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 702-713.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 3044/95, 3104/95, 3088/95, 3068/95 i 3092/95, al
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l'any 1996.
DS núm. 21 (28 de novembre), pàg. 614-656.

RGE núm. 3074/95, 3093/95 i 3105/95, al Projecte de llei de
mesures tributàries, administratives i de patrimoni.
DS núm. 21 (28 de novembre), pàg. 656-664.

PROPOSTES DE REFORMA DEL
REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES

ILLES BALEARS

RGE núm. 2284/95, com a proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 444-453.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 2065/95, relativa a política del Govern en
matèria de pedreres.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-235.

RGE núm. 2085/95, relativa a política hidràulica.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 235-244.

RGE núm. 2137/95, relativa a criteris de la Presidència del
Govern en relació al procés autonòmic, un cop rebutjada la
presa en consideració de la Proposició de proposició de llei
orgànica RGE núm. 926/90, relativa a la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 272-281.

RGE núm. 2139/95, relativa al Pla director sectorial de
pedreres.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-235.

RGE núm. 2183/95, relativa a cànon de sanejament
d’aigües.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 299-307.

RGE núm. 2230/95, relativa a política lingüística del
Govern de la CAIB.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 424-434.

RGE núm. 2424/95, relativa a incompliment per part del
Govern de les Illes Balears de la Llei 5/1989, de consells
insulars.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 434-444.

RGE núm. 2508/95, relativa a política de transports de
passatgers per carretera.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 558-566.

RGE núm. 2533/95, relativa a gestió dels comptes generals
de la Comunitat Autònoma.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 566-574.

RGE núm. 2574/95, relativa a política d’habitatge i sòl del
Govern de la CAIB.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 681-690.

MOCIONS

RGE núm. 2439/95, relativa a política hidràulica.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 365-370.

RGE núm. 2460/95, relativa a criteris  de la Presidència del
Govern en relació amb el procés autonòmic, un cop
rebutjada la presa en consideració de la Proposició de
proposició de llei orgànica RGE núm. 960/90, relativa a
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-401.

RGE núm. 2461/95, relativa a política del Govern en
matèria de pedreres.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 401-410.

RGE núm. 2466/95, relativa a Pla director sectorial de
pedreres.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 401-410.

RGE núm. 2561/95, relativa a cànon de sanejament
d’aigües.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 464-470.
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RGE núm. 2846/95, relativa a política lingüística del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 574-581.

PREGUNTES

RGE núm. 2128/95, relativa al “tot inclòs” per a la
temporada turística 96.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 154-155.

RGE núm. 2193/95, relativa a despeses per finançar
activitats d’I+D.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 155-156.

RGE núm. 2196/95, relativa a matèries objecte
d’assessorament a la Conselleria d’Obres Públiques.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 158-159.

RGE núm. 2197/95, relativa a assessors contractats pel
Govern.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 160.

RGE núm. 2198/95, relativa a propostes d’austeritat en la
política de contractació d’alts càrrecs.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 161-162.

RGE núm. 2210/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i de serveis en matèria d’execució de la
legislació laboral.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 157-158.

RGE núm. 2211/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i de serveis en matèria de gestió de les
prestacions i serveis socials del sistema de la Seguretat
Social: Inserso.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 159-160.

RGE núm. 2212/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i serveis en matèria d’ensenyament
universitari.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 160-161.

RGE núm. 2216/95, relativa a objectius de la publicitat de
la Conselleria d’Agricultura.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 162-163.

RGE núm. 2220/95, relativa a calendari per a l’aprovació
del POOT de Menorca.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 163.

RGE núm. 2241/95, relativa a funcions del conseller sense
cartera.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225-226.

RGE núm. 2242/95, relativa a supressió de la conselleria
sense cartera.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 258-259.

RGE núm. 2243/95, relativa a compareixença del conseller
sense cartera.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259.

RGE núm. 2246/95, relativa a presentació a la CTI del text
articulat de la Llei d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de protecció civil.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259-260.

RGE núm. 2247/95, relativa a interessos no abonats dels
deutes dels organismes autònoms i de les empreses
públiques avalats per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 218-219.

RGE núm. 2266/95, relativa a contractes blindats a les
empreses o altres ens públics de la comunitat.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219.

RGE núm. 2267/95, relativa a finançar el dèficit que ha
produït a l’empresa Emaya la no aplicació de les tarifes
aprovades per l’Ajuntament de Palma.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 221-222.

RGE núm. 2268/95, relativa a competències per legislar en
matèria de fundacions.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219-220.

RGE núm. 2269/95, relativa a data per legislar en matèria
de fundacions.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222.

RGE núm. 2270/95, relativa a per què no ha subvencionat
les assegurances agràries dins el programa
d’”agroseguros”.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 220-221.

RGE núm. 2271/95, relativa a aval al crèdit concedit per la
Societat Balear de Capital Risc a l’empresa Bon Sossec, SA.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 223-224.

RGE núm. 2272/95, relativa a gestions que s’han dut a
terme per aconseguir la revalorització del solar d’Agama.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222-223.

RGE núm. 2273/95, relativa a mesures preses pel Govern
de la Comunitat per garantir que la seva actuació dins
Agama no incorri en competència deslleial.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 224.

RGE núm. 2274/95, relativa a import dels ajuts d’Agama.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 224-225.

RGE núm. 2275/95, relativa a crèdits blans o sense interès
per a la sequera.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

RGE núm. 2286/95, relativa a aval concedit per Isba a la
concessionària de la carretera Deià-Sóller.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 294-295.
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RGE núm. 2288/95, relativa a supressió de la Conselleria de
la Funció Pública.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345.

RGE núm. 2296/95, relativa a gestions fetes per recaptar el
pagament de les inversions fetes per neteja i manteniment
de torrents.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 296.

RGE núm. 2297/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost total com a conseqüència de la concessió
administrativa atorgada dia 18.11.1988 al Sr. Antoni Cuart
i Ripoll.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 299.

RGE núm. 2309/95, relativa a propòsit del president del
Govern de contestar preguntes davant el Ple del Parlament.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345-346.

RGE núm. 2323/95, relativa a promoció de l’Institut balear
de serveis a la joventut en la contractació d’obres.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 295-296.

RGE núm. 2352/95, relativa a compliment de l’article 28 de
la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 293-294.

RGE núm. 2353/95, relativa a compliment de l’article 31.1
de la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 296.

RGE núm. 2354/95, relativa a compliment de l’article 32 de
la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 296-297.

RGE núm. 2355/95, relativa a compliment de l’article 38 de
la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 342.

RGE núm. 2356/95, relativa a compliment de l’article 39 de
la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 343.

RGE núm. 2357/95, relativa a compliment de l’article 40 de
la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 343-344.

RGE núm. 2358/95, relativa a compliment de la disposició
addicional tercera de la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 344-345.

RGE núm. 2359/95, relativa a inspecció dels tour operators
britànics a establiments turístics de Mallorca respecte de
mesures contra incendis.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291-292.

RGE núm. 2410/95, relativa a criteris del traçat de l’autovia
de Llevant.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 290-291.

RGE núm. 2411/95, relativa a actitud i arguments exposats
pel conseller d’Economia i Hisenda a la reunió del Consell
de política fiscal i financera.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 297-298.

RGE núm. 2412/95, relativa a reunió de la Comissió mixta
de transferències per a la participació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’IRPF.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 342-343.

RGE núm. 2413/95, relativa a destinació del solar de Can
Salas.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 292.

RGE núm. 2414/95, relativa a canvis de postura respecte
del projecte de l’autovia d’accés a la Universitat.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 293.

RGE núm. 2427/95, relativa a criteris per a la construcció
de l’autovia de Llevant.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 363-364.

RGE núm. 2440/95, relativa al pla de residus de l’illa de
Formentera.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361-362.

RGE núm. 2441/95, relativa a aprovació de les directrius
d’ordenació del territori pel Parlament.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390.

RGE núm. 2443/95, relativa a avaluació de resultats de la
detecció d’aigües dolces mitjançant tecnologia làser des
d’avionetes.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390-391.

RGE núm. 2462/95, relativa a fumigació dels boscos amb
Dimilin.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461-462.

RGE núm. 2463/95, relativa a tractament contra la
processionària del pi.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 462-463.

RGE núm. 2464/95, relativa a compliment de la resolució
aprovada pel Parlament relativa a adquisició de patrimoni
a Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463-464.

RGE núm. 2467/95, relativa a responsabilitat del Govern en
la compra de Can Salas.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 364.

RGE núm. 2469/95, relativa a cursos per a informadors
juvenils.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 358-359.

RGE núm. 2470/95, relativa a valoració de la IV
conferència mundial de la dona.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.
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RGE núm. 2471/95, relativa a convenis signats en matèria
d’informació juvenil.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 421-422.

RGE núm. 2472/95, relativa a vacunació dels animals
contra la brucelAlosi.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359.

RGE núm. 2473/95, relativa a protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

RGE núm. 2474/95, relativa a actuacions del Govern per
dur a terme la Llei de règim fiscal i econòmic.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359-360.

RGE núm. 2475/95, relativa a exposicions a Sa Llonja.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360.

RGE núm. 2476/95, relativa a exposició de Caps de Bou de
Costitx.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388-389.

RGE núm. 2477/95, relativa a capacitat de l’alberg-
residència d’estudiants Platja de Palma.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360-361.

RGE núm. 2478/95, relativa a cursos realitzats per l’Escola
de Policia.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389-390.

RGE núm. 2479/95, relativa a departament de relacions del
Govern amb la Justícia.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.

RGE núm. 2481/95, relativa a expectatives en matèria de
joc i espectacles.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361.

RGE núm. 2482/95, relativa a reutilització de les aigües
tractades i de fangs de depuradora.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395.

RGE núm. 2483/95, relativa a campanya de control de
transport d’aliments.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 364-365.

RGE núm. 2484/95, relativa a necessitat de crear una
comissió de joc a nivell autonòmic.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422-423.

RGE núm. 2485/95, relativa a realitzacions del Govern en
relació amb el projecte lingüístic per part del centres
escolars.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 386-387.

RGE núm. 2486/95, relativa a cursos de reciclatge del
professorat.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419.

RGE núm. 2487/95, relativa a transferències a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 423.

RGE núm. 2488/95, relativa a transferències ala consells
insulars.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 458-459.

RGE núm. 2490/95, relativa a programa de formació del
comerciant.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 387-388.

RGE núm. 2491/95, relativa a ajudes del Govern al sector
del calçat per la participació a fires comercials.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419-420.

RGE núm. 2492/95, relativa a entrada en vigor del pla marc
de modernització del comerç interior.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 423-424.

RGE núm. 2493/95, relativa a situació de les subvencions
concedides als projectes d’inversió en actius fixos de les
“pimes” de comerç per la Conselleria de Comerç i
Indústria.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.

RGE núm. 2495/95, relativa a revisar la política de
subvencions industrials i comercials.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 362-363.

RGE núm. 2496/95, relativa a criteris amb els quals
adjudica la partida del pressuposts de la Comunitat
Autònoma destinada a la cooperació amb el
desenvolupament.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 391-392.

RGE núm. 2557/95, relativa a disminució en la subvenció a
escoles de música.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 392-393.

RGE núm. 2570/95, relativa a nomenament de tresorera
general de la CAIB.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 393-395.

RGE núm. 2648/95, relativa a projectes a realitzar per la
concessionària del túnel de Sóller amb destinació de l’1%
del pressupost.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 418-419.

RGE núm. 2650/95, relativa a pressupost necessari per a la
construcció de l’edifici de Can Salas com a biblioteca
nacional.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 420-421.

RGE núm. 2653/95, relativa a destinació de Can Salas.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 424.

RGE núm. 2656/95, relativa a si construirà el Govern una
residència per a discapacitats profunds.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 421.
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RGE núm. 2678/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost del 1995 a finançar treballs de conservació o
enriquiment del patrimoni històric.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459-460.

RGE núm. 2679/95, relativa a obres públiques finançades
totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l’any
1994.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 460.

RGE núm. 2680/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost del 1994 a finançar treballs de conservació o
enriquiment del patrimoni històric.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 460-461.

RGE núm. 2681/95, relativa a obres públiques finançades
totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l’any
1995.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461.

RGE núm. 2696/95, relativa a ajuda al desenvolupament a
Eivissa.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.

RGE núm. 2792/95, relativa a oferta no homologada
normativament.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.

RGE núm. 2796/95, relativa a homologació entre el títol de
Mestre de València i el corresponent emès per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 495-496.

RGE núm. 2840/95, relativa a mesures per separar els
funcionaris,  condemnats per falsedat documental en
l’expedició de llicències d’instalAladors, del servei públic.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 553.

RGE núm. 2841/95, relativa a mesures perquè les llicències
d’instalAladors de calefacció i altres esteses per funcionaris
condemnats per falsedat siguin anulAlades.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 556-557.

RGE núm. 2848/95, relativa a ajuda a la normalització
lingüística de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586-587.

RGE núm. 2904/95, relativa a compliment de l’article que
regula l’ús de les llengües oficials de l’administració de la
CAIB.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 2909/95, relativa a mesures per combatre
l’expansió del carpobrotus edulis a l’illa de Menorca.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 552-553.

RGE núm. 2927/95, relativa a mesures per impedir que la
malaltia vaques boges afecti el bestiar de la nostra
comunitat.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 554-556.

RGE núm. 2929/95, relativa a si pensa retirar l’autorització
als quioscs de venda de begudes situats al port de Sant
Antoni.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 555-556.

RGE núm. 2930/95, relativa a ajut de la Unió Europea per
reforestació de boscos.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 557-558.

RGE núm. 2931/95, relativa a activitats de promoció de la
salut als centres escolars.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 671-672.

RGE núm. 2933/95, relativa a organització de cursos de
formació de personal  en gestió sanitària.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 554.

RGE núm. 2935/95, relativa a deute de Flebasa amb el
Govern per serveis portuaris.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586.

RGE núm. 2936/95, relativa a consultes per l’elaboració del
Decret de regulació de les federacions esportives.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 587.

RGE núm. 2937/95, relativa a quan estarà aprovat el Decret
de regulació de les federacions esportives.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 587.

RGE núm. 2957/95, relativa a conveni amb CCRTV per
emetre espais televisius de producció pròpia a través de la
televisió catalana.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 674-675.

RGE núm. 2961/95, relativa a comunicació en castellà de les
memòries dels consells insulars en matèria d’urbanisme.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677.

RGE núm. 2962/95, relativa a publicació de documents per
l’Institut Balear d’Estadística.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677-678.

RGE núm. 3028/95, relativa a oferta turística no
homologada normativament.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 675-676.

RGE núm. 3039/95, relativa a publicació en castellà del tom
cinquè referent al projecte de pressuposts de les empreses
públiques.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679.

RGE núm. 3040/95, relativa a sancions per incompliment
del termini d’execució de les obres del túnel de Sóller.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 673.

RGE núm. 3041/95, relativa a pròrroga del termini
d’execució de les obres que empara les del túnel de Sóller.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 673-674.
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RGE núm. 3047/95, relativa a compliment del Reial Decret
1494/1995, de 8 de setembre, sobre contaminació
atmosfèrica per ozó.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 678-679.

RGE núm. 3051/95, relativa a Junta Rectora del parc de
l’Albufera des Grau (Maó).
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679-680.

RGE núm. 3089/95, relativa a negociacions amb els
sindicats sobre qüestions de funció pública durant l’any
1995.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 680-681.

RGE núm. 3106/95, relativa a comercialització ilAlegal d’oli
adulterat a Mallorca.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 672-673.

RGE núm. 3122/95, relativa a motius pels quals no es
comuniquen les resolucions de les denúncies.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 676-677.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1872/95, relativa a xarxes de deriva.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 163-167.

RGE núm. 1894/95, relativa a creació del Consell Consultiu
en matèria de conservació de la naturalesa i el medi rural.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 167-171.

RGE núm. 1895/95, relativa a extracció d’arena del fons
marí per a la regeneració de platges.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 268-272.

RGE núm. 1896/95, relativa a inclusió d’una partida als
pressuposts destinada a la cooperació amb països en vies de
desenvolupament.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 312-318.

RGE núm. 1928/95, relativa a dotació de competències a la
CAIB en matèria de comerç interior.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 690-694.

RGE núm. 1969/95, relativa a solidaritat amb el poble de
Bòsnia-Herzegovina.
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 171-172.

RGE núm. 2034/95, relativa a declaració urgent de la Serra
de Na Burguesa com a parc natural.
DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 186-190.

RGE núm. 2069/95, relativa a auditoria a la Fundació Illes
Balears.
DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 190-197.

RGE núm. 2142/95, relativa a modificació de la Llei de la
funció pública de la CAIB.
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 244-254.

RGE núm. 2199/95, relativa a suspendre l’execució del
tram I de la carretera de circumvalAlació del port
d’Alcúdia.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 260-268.

RGE núm. 2227/95, relativa a Països Catalans.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 307-312.

RGE núm. 2276/95, relativa a retirar la participació del
Govern a la Societat balear de capital risc.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 370-378.

RGE núm. 2279/95, relativa a Reial decret sobre jornades
especials de treball.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 378-382.

RGE núm. 2301/95, relativa a presentació al parlament dels
criteris generals del Pla energètic de les Illes Balears.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 410-415.

RGE núm. 2322/95, relativa a rescat de la concessió del
túnel de Sóller.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 470-477.

RGE núm. 2348/95, relativa a política d’inversions.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 698-702.

RGE núm. 2444/95, relativa a Institut balear d’estadística.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 477-481.

RGE núm. 2445/95, relativa a reunió informal de ministres
de turisme de la Unió Europea a Calvià.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 506-509.

RGE núm. 2468/95, relativa a criteris per a l’elaboració de
les directrius d’ordenació territorial.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 496-506.

RGE núm. 2572/95, relativa a modificació de la composició
de la Comissió avaluadora de les ajudes previstes per a la
implementació del programa operatiu Foner II de
desenvolupament de les zones rurals de l’Objectiu 5B.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 588-592.

RGE núm. 2578/95, relativa a política de control de la
natalitat de la Xina.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 592-595.

RGE núm. 2803/95, relativa a ajuts a la producció i
comercialització dels fruits secs en el marc de la Unió
Europea.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 694-698.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2854/95, del conseller d’Economia i Hisenda, per
informar sobre l’estat actual del procés de transferències de
l’Administració de l’Estat a la CAIB.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 595-608.
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MEMÒRIES

RGE núm. 2058/95, dels consells insulars sobre gestió de
competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat
corresponent a l’exercici del 1993.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 346-349.

RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre
gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent
a l’exercici del 1993.
DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 518-544.

INFORMES

De la Diputació Permanent.
DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 99.

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
DS núm. 18 (14 de novembre), pàg. 518.

DESIGNACIONS DIVERSES

Dels membres del Consell Assessor de RTVE a les Illes
Balears.
DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 99.

Del Senador representant de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 99.

PROPOSTA D’INTERPOSICIÓ DE RECURS
D’INCONSTITUCIONALITAT

Debat sobre la conveniència de la interposició d’un recurs
d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per
la qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318-337.

PROPOSTES DE CREACIÓ DE
COMISSIONS NO PERMANENTS

D’INVESTIGACIÓ

RGE núm. 1921/95, sobre l’actuació del Govern en
l’exercici de les seves responsabilitats i de l’empresa
concessionària de la construcció i explotació del Túnel de
Sóller.
DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 204-214.

RGE núm. 2349/95, sobre l’actuació del Govern en relació
amb la Societat balear de capital risc i les inversions en el
cementiri de Bon Sossec.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 481-490.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBEROLA I MARTÍNEZ, CARLOTA (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Proposicions de llei
RGE núm. 1947/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a foment i regulació del voluntariat social. Debat
de presa en consideració, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 284-
285.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

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

Jurament o promesa del càrrec
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears, DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 417-418
i 435-436.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 818, 822, 825 i 832.
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InterpelAlacions
RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-228 i 233.

RGE núm. 2139/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 226-228 i 233.

Mocions
RGE núm. 2439/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg.
367-368.

RGE núm. 2461/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 402-403 i 408.

RGE núm. 2466/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 402-403 i 408.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1894/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi rural, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 167-168 i 170-171.

RGE núm. 1895/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a extracció d’arena del fons marí per a la
regeneració de platges, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 268.

RGE núm. 2034/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració urgent de la Serra de Na Burguesa com a
parc natural, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 187-188.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

RGE núm. 2348/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d’inversions, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 700.

RGE núm. 2468/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
criteris per a l’elaboració de les directrius d’ordenació
territorial, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 499 i 506.

RGE núm. 2572/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la composició de la Comissió
avaluadora de les ajudes previstes per a la implementació del
programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones
rurals de l’Objectiu 5B, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg.
590.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura
DS núm. 2 (27, 28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol),  pàg, 149.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95 de Pressuposts Generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 793-794, 796 i 800-802.

Preguntes
RGE núm. 2270/95, relativa a per què no ha subvencionat

les assegurances agràries dins el programa d’”agroseguros”, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 220-221.

RGE núm. 2272/95, relativa a gestions que s’han duit a
terme per aconseguir la revalorització del solar d’Agama, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222-223.

RGE núm. 2273/95, relativa a mesures preses pel Govern de
la Comunitat per garantir que la seva actuació dins Agama no
incorri en competència deslleial, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
224.

RGE núm. 2274/95, relativa a import dels ajuts d’Agama,
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

RGE núm. 2275/95, relativa a crèdits blans o sense interès
per a la sequera, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1872/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a xarxes de deriva, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg.
165.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

RGE núm. 2803/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ajuts a la producció i comercialització dels
fruits secs en el marc de la Unió Europea, DS núm. 22 (29 de
novembre), pàg. 695-696.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa del càrrec
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears 

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 423.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 819-820.

InterpelAlacions
RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 229-230 i 234.

RGE núm. 2139/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 229-230 i 234.

RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge i sòl del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 682-683 i 689.

Mocions
RGE núm. 2461/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 404-405 i 409.

RGE núm. 2466/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 404-405 i 409.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1894/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi rural, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 169.

RGE núm. 2034/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració urgent de la Serra de Na Burguesa com a
parc natural, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 186-187 i 189-190.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

BALANZAT I TORRES, JOSEP RAMON (Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 34-38, 49-50 i 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg. 122-123, 140 i 149.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 366-368, 370, 414
i 422.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 731 i 759.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm. 2669/95 dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 21 (28 de
novembre), pàg. 618-620. 

Proposicions de llei
RGE núm. 1915/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 174.

RGE núm. 1916/95, relativa a creació del Consell de les
Illes Balears de cooperació al desenvolupament, DS núm. 7 (3
d’octubre), pàg. 199-200.

RGE núm. 1947/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a foment i regulació del voluntariat social, DS
núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 281-282.

RGE núm. 2499/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva natural Ses Salines
d’Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 704-705.

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears

RGE núm. 2284/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, com a proposta de reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 447.

InterpelAlacions
RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 231-232.

RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política hidràulica, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
239-240.

RGE núm. 2139/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 231-232.

RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge i sòl del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 686.

Mocions
RGE núm. 2439/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg.
366-367.
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RGE núm. 2460/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
amb el procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en
consideració de la Proposició de proposició de llei orgànica
RGE núm. 960/90, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 397-398.

RGE núm. 2461/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 405.

RGE núm. 2466/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 405.

RGE núm. 2561/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 465.

Preguntes
RGE núm. 2696/95, relativa a ajuda al desenvolupament a

Eivissa, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.
RGE núm. 2792/95, relativa a oferta no homologada

normativament, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.
RGE núm. 3028/95, relativa a oferta turística no

homologada normativament, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 675-676.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1872/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a xarxes de deriva, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg.
164-165.

RGE núm. 1895/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a extracció d’arena del fons marí per a la
regeneració de platges, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 268-269.

RGE núm. 1896/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a inclusió d’una partida als pressuposts destinada
a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 313.

RGE núm. 2034/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració urgent de la Serra de Na Burguesa com a
parc natural, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 187.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

RGE núm. 2227/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Països Catalans, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 308-309.

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a reial decret sobre jornades
especials de treball, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 379-380.

RGE núm. 2301/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació al parlament dels criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg.
411.

RGE núm. 2444/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut balear d’estadística, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 478-479.

RGE núm. 2445/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió informal de ministres de turisme de la Unió
Europea a Calvià, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 507.

RGE núm. 2468/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
criteris per a l’elaboració de les directrius d’ordenació
territorial, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 496-498 i 504-
505.

RGE núm. 2803/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ajuts a la producció i comercialització dels
fruits secs en el marc de la Unió Europea, DS núm. 22 (29 de
novembre), pàg. 695.

Memòries
RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre

gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 531-
532.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Debat sobre la conveniència de la interposició d’un recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la
qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 320-322, 330 i 334.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 812-813, 815-816, 822-823, 827-828 i 830-
833.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3074/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 3093/95, del Grup Parlamentari Socialista i 3105/95, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears al
Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, DS núm. 21 (28 de novembre),
pàg. 659-663.

InterpelAlacions
RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
235-237 i 243.

RGE núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 299-301 i 305-306.

RGE núm. 2424/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a incompliment per part del Govern de les Illes
Balears de la Llei 5/1989, de consells insulars, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 440-441.
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Mocions
RGE núm. 2439/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg.
365-366 i 369-370.

RGE núm. 2561/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 464-465 i 468-469.

Preguntes
RGE núm. 2410/95, relativa a criteris del traçat de l’autovia

de Llevant, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291.
RGE núm. 2441/95, relativa a aprovació de les directrius

d’ordenació del territori pel Parlament, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 390.

RGE núm. 2443/95, relativa a avaluació de resultats de la
detecció d’aigües dolces mitjançant tecnologia làser des
d’avionetes, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390-391.

RGE núm. 2930/95, relativa a ajut de la Unió Europea per
reforestació de boscos, DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 557.

RGE núm. 2935/95, relativa a deute de Flebasa amb el
Govern per serveis portuaris, DS núm. 20 (21 de novembre),
pàg. 586.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2468/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

criteris per a l’elaboració de les directrius d’ordenació
territorial, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 499-501 i 505.

RGE núm. 2572/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la composició de la Comissió
avaluadora de les ajudes previstes per a la implementació del
programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones
rurals de l’Objectiu 5B, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg.
588-589 i 591.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 1921/95, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
l’actuació del Govern en l’exercici de les seves responsabilitats
i de l’empresa concessionària de la construcció i explotació del
Túnel de Sóller, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 204-206 i 212-
213.

BLANQUER I SUREDA, BARTOMEU (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1894/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi rural, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 169-170.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 422.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95 de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 747, 841 i 847.

Proposicions de llei
RGE núm. 1947/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a foment i regulació del voluntariat social, DS
núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 281-282.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

RGE núm. 2444/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut Balear d’Estadística, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 479.

RGE núm. 2445/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió informal de ministres de turisme de la Unió
Europea a Calvià, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 507-508.



14 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1995 

 

RGE núm. 2803/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ajuts a la producció i comercialització dels
fruits secs en el marc de la Unió Europea, DS núm. 22 (29 de
novembre), pàg. 694-695 i 697-698.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

CAÑELLAS I FONS, CARLES FELIP (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Preguntes
RGE núm. 2481/95, relativa a expectatives en matèria de joc

i espectacles, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361.
RGE núm. 2482/95, relativa a reutilització de les aigües

tractades i de fangs de depuradora, DS núm. 14 (31 d’octubre),
pàg. 395.

RGE núm. 2484/95, relativa a necessitat de crear una
comissió de joc a nivell autonòmic, DS núm. 15 (7 de
novembre), pàg. 422.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

CAÑELLAS I FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 18-28, 42-49, 52-54,

66-71, 74-76, 80-84, 86, 89 i 93.

Jurament o promesa del Molt Hble. Sr. President de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 98.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg. 150.

InterpelAlacions
RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de transports de passatgers per carretera, DS
núm. 19 (21 de novembre), pàg. 564.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

AlAlusions
En relació amb el debat de la Proposta de interposició de

recurs d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol,
per la qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 327.

CASASNOVAS I COLL, ANDREU AVELALÍ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 89.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

InterpelAlacions
RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’habitatge i sòl del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 688-689.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1895/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a extracció d’arena del fons marí per a la
regeneració de platges, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 271-272.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.
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CHARNECO I FIDEL, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 89.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Reial decret sobre jornades
especials de treball, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 381-382.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 418.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95 de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 748, 773-776, 779-781 i 788.

Proposicions de llei
RGE núm. 2401/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg.
509-510 i 512-513.

InterpelAlacions
RGE núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 431.

Mocions
RGE núm. 2846/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de novembre),
pàg. 578-579.

Preguntes
RGE núm. 2268/95, relativa a competències per legislar en

matèria de fundacions, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 220.
RGE núm. 2269/95, relativa a data per legislar en matèria de

fundacions, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222.
RGE núm. 2352/95, relativa a compliment de l’article 28 de

la Llei de normalització lingüística, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 293-294.

RGE núm. 2353/95, relativa a compliment de l’article 31.1
de la Llei de normalització lingüística, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 296.

RGE núm. 2354/95, relativa a compliment de l’article 32 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 297.

RGE núm. 2355/95, relativa a compliment de l’article 38 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 342.

RGE núm. 2356/95, relativa a compliment de l’article 39 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 343.

RGE núm. 2357/95, relativa a compliment de l’article 40 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 344.

RGE núm. 2358/95, relativa a compliment de la disposició
addicional tercera de la Llei de normalització lingüística, DS
núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 344.

RGE núm. 2796/95, relativa a homologació entre el títol de
Mestre de València i el corresponent emès per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg.
495-496.

RGE núm. 2848/95, relativa a ajuda a la normalització
lingüística de l’Administració de la Comunitat Autònoma, DS
núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586-587.

RGE núm. 2936/95, relativa a consultes per l’elaboració del
Decret de regulació de les federacions esportives, DS núm. 20
(21 de novembre), pàg. 587-588.

RGE núm. 2937/95, relativa a quan estarà aprovat el Decret
de regulació de les federacions esportives, DS núm. 20 (21 de
novembre), pàg. 587-588.

RGE núm. 2961/95, relativa a comunicació en castellà de les
memòries dels consells insulars en matèria d’urbanisme, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677.

RGE núm. 2962/95, relativa a publicació de documents per
l’Institut Balear d’Estadística, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 677-678.

RGE núm. 3039/95, relativa a publicació en castellà del tom
cinquè referent al projecte de pressuposts de les empreses
públiques, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 2069/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a auditoria a la Fundació Illes Balears, DS núm. 7 (3
d’octubre), pàg. 190-192 i 196-197.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 244-245, 249 i 254.

RGE núm. 2227/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Països Catalans, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 310-311.

RGE núm. 2578/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de control de la natalitat de la Xina, DS núm.
20 (21 de novembre), pàg. 592 i 595.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95 de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 810-811.

InterpelAlacions
RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de transports de passatgers per carretera, DS
núm. 19 (21 de novembre), pàg. 558-559 i 564-565.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

ESTARÀS I FERRAGUT, ROSA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

RGE núm. 2578/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de control de la natalitat de la Xina, DS núm.
20 (21 de novembre), pàg. 595.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

FERRER I BASCUÑANA, MARIA PILAR (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.
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Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Preguntes
RGE núm. 2475/95, relativa a exposicions a Sa Llonja, DS

núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360.
RGE núm. 2476/95, relativa a exposició de Caps de Bou de

Costitx, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

GARCÍA I QUEROL, MARIA DEL CARME (Grup
Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

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

DS núm. 12 (24, 25 i 26 d’octubre), pàg. 428-429.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95 de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 749-750, 852-854, 856-857 i  861-862.

Preguntes
RGE núm. 2495/95, relativa a revisar la política de

subvencions industrials i comercials, DS núm. 13 (31
d’octubre), pàg. 362-363.

RGE núm. 2840/95, relativa a mesures per separar els
funcionaris,  condemnats per falsedat documental en l’expedició
de llicències d’instalAladors, del servei públic, DS núm. 19 (21
de novembre), pàg. 553.

RGE núm. 2841/95, relativa a mesures perquè les llicències
d’instalAladors de calefacció i altres esteses per funcionaris
condemnats per falsedat siguin anulAlades, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 556-557.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1928/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a dotació de competències a la Comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de comerç interior, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 692.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

GASCÓN I MIR, MIGUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95 de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 848.

Preguntes
RGE núm. 2933/95, relativa a organització de cursos de

formació de personal  en gestió sanitària, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 554.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 334.

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Proposicions de llei
RGE núm. 2499/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a declaració de reserva natural Ses Salines
d’Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera, Debat
de presa en consideració, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
708-712.

InterpelAlacions
RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
241-242.

Mocions
RGE núm. 2439/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg.
368-369.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2034/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a declaració urgent de la Serra de Na Burguesa com a
parc natural, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 188-190.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

RGE núm. 2199/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suspendre l’execució del tram I de la carretera de
circumvalAlació del port d’Alcúdia, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 263-265 i 267-268.

RGE núm. 2322/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller, DS núm. 16
(7 de novembre), pàg. 474-477.

RGE núm. 2468/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
criteris per a l’elaboració de les directrius d’ordenació
territorial, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 501-505.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Debat sobre la conveniència de la interposició d’un recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la
qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318-320, 328-330 i 334.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 1921/95, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
l’actuació del Govern en l’exercici de les seves responsabilitats
i de l’empresa concessionària de la construcció i explotació del
Túnel de Sóller, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 209-214.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 149.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 9.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 54-59; 71-73 i 90.

Elecció del president del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 4 (27 de juliol), pàg. 106

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 126-129, 141-142 i 149.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 378-382, 385-387,
416-417, 421-422, 428, 435, 440-441 i 449.
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Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 736, 739-740, 817-818 i 821-822.

RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries, administratives
i de patrimoni, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 718,
720-721, 725-726, 728 i 730.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, presentades al
Projecte de llei RGE núm. 2669/95 de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm.
21 (28 de novembre), pàg. 628-631 i 633-634.

RGE núm. 3074/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 3093/95, del Grup Parlamentari Socialista i 3105/95, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears al
Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, DS núm. 21 (28 de novembre),
pàg. 656-657.

InterpelAlacions
RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 232.

RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política hidràulica, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
240.

RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració
de la Proposició de proposició de llei orgànica RGE núm.
926/90, relativa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 276-277.

RGE núm. 2139/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 232.

RGE núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 303-304.

RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de transports de passatgers per carretera, DS
núm. 19 (21 de novembre), pàg. 562-563.

RGE núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a gestió dels comptes
generals de la comunitat autònoma, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 566-568, 572-573.

RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge i sòl del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 686-687. 

Mocions
RGE núm. 2439/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg.
367.

RGE núm. 2460/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris  de la Presidència del Govern en relació
amb el procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en
consideració de la Proposició de proposició de llei orgànica
RGE núm. 960/90, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 398.

RGE núm. 2461/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 405-406.

RGE núm. 2466/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 405-406.

RGE núm. 2561/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 466.

Preguntes
RGE núm. 2467/95, relativa a responsabilitat del Govern en

la compra de Can Salas, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 364.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2069/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a auditoria a la Fundació Illes Balears, DS núm. 7 (3
d’octubre), pàg. 192-193.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

RGE núm. 2199/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suspendre l’execució del tram I de la carretera de
circumvalAlació del port d’Alcúdia, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 262-263.

RGE núm. 2276/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar la participació del Govern a la Societat balear
de capital risc, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 373-374.

RGE núm. 2301/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació al parlament dels criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg.
411-412.

RGE núm. 2322/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller, DS núm. 16
(7 de novembre), pàg. 472-473.

RGE núm. 2348/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d’inversions, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 698-699 i 701-702.

RGE núm. 2468/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
criteris per a l’elaboració de les directrius d’ordenació
territorial, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 498-499 i 505.

Compareixences
RGE núm. 2854/95, del conseller d’Economia i Hisenda, per

informar sobre l’estat actual del procés de transferències de
l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 600-601.

Memòries
RGE núm. 2058/95, dels consells insulars sobre gestió de

competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat
corresponent a l’exercici del 1993, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 347-349.
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RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre
gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 519-
521, 529-530, 532-533 i 539.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Debat sobre la conveniència de la interposició d’un recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la
qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 322-323, 330 i 335.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 1921/95, del Grup parlamentari Socialista, sobre
l’actuació del Govern en l’exercici de les seves responsabilitats
i de l’empresa concessionària de la construcció i explotació del
Túnel de Sóller, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 207-208 i 213.

RGE núm. 2349/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre l’actuació del Govern en
relació amb la Societat balear de capital risc i les inversions en
el cementiri de Bon Sossec, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg.
481-483 i 488-489.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 86-89 i 90.

Designació del senador representant de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 99.

Jurament del President del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 4 (27 de juliol), pàg. 107.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 151.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 337.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Projectes de llei
RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries, administratives

i de patrimoni, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 719-
723, 726, 728 i 730-731.

RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 737, 740-741, 750-751, 778-779, 781, 789,
791, 811 i 878.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3074/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 3093/95, del Grup Parlamentari Socialista i 3105/95, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears al
Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, DS núm. 21 (28 de novembre),
pàg. 657-659 i 664.

Proposicions de llei
RGE núm. 1915/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 176-180.

Propostes de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears

RGE núm. 2284/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, com a proposta de reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 449-451
i 453.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

JUANEDA I CABRISAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.
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Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 797-798, 802, 817, 820-821, 823-824, 826,
831, 833, 858 i 862-863.

InterpelAlacions
RGE núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 304-305.

RGE núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a gestió dels comptes
generals de la Comunitat Autònoma, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 572.

Mocions
RGE núm. 2561/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 467-469.

Preguntes
RGE núm. 2474/95, relativa a actuacions del Govern per dur

a terme la Llei de règim fiscal i econòmic, DS núm. 13 (31
d’octubre), pàg. 359.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

LECIÑENA I ESTEBAN, MARIA ÀNGELS (Grup
Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 761-762.

Preguntes
RGE núm. 2656/95, relativa a si construirà el Govern una

residència per a discapacitats profunds, DS núm. 15 (7 de
novembre), pàg. 421.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Preguntes
RGE núm. 2487/95, relativa a transferències a la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 423.

RGE núm. 2490/95, relativa a programa de formació del
comerciant, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 387.

RGE núm. 2491/95, relativa a ajudes del Govern al sector
del calçat per la participació a fires comercials, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 420.

RGE núm. 2493/95, relativa a situació de les subvencions
concedides als projectes d’inversió en actius fixos de les PIME
de comerç per la Conselleria de Comerç i Indústria, DS núm. 16
(7 de novembre), pàg. 459.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1928/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a dotació de competències a la Comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de comerç interior, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 693.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

RGE núm. 2301/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació al parlament dels criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg.
412-414.
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Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

MARÍ I CALBET, ALONS (Grup Parlamentari
Regionalista de les Illes)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 252.

Memòries
RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre

gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 526-
527, 538, 541 i 543.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

AlAlusions
En relació amb la Proposta de interposició de recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la
qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 332.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 90.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 765-768 i 770-771.

Preguntes
RGE núm. 2128/95, relativa al “tot inclòs” per a la

temporada turística 96, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 154-155.
RGE núm. 2359/95, relativa a inspecció dels tour operators

britànics a establiments turístics de Mallorca respecte de
mesures contra incendis, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291-
292.

RGE núm. 2929/95, relativa a si pensa retirar l’autorització
als quioscs de venda de begudes situats al port de Sant Antoni,
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 556.

RGE núm. 3122/95, relativa a motius pels quals no es
comuniquen les resolucions de les denúncies, DS núm. 22 (29
de novembre), pàg. 676.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a reial decret sobre jornades
especials de treball, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 380-381.

RGE núm. 2445/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió informal de ministres de turisme de la Unió
Europea a Calvià, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 506-507.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.
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MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 145-147.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 429-430 i 436-437.

Proposicions de llei
RGE núm. 2401/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg.
511-512.

InterpelAlacions
RGE núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 431-432.

Mocions
RGE núm. 2846/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de novembre),
pàg. 579.

Preguntes
RGE núm. 2485/95, relativa a realitzacions del Govern en

relació amb el projecte lingüístic per part del centres escolars,
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 386-387.

RGE núm. 2487/95, relativa a transferències a la Comunitat
Autònoma de les Illes balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 423.

RGE núm. 2488/95, relativa a transferències ala consells
insulars, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2227/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a Països Catalans, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 311.

RGE núm. 2486/95, relativa a cursos de reciclatge del
professorat, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

MASDEU I MAYANS, JOAN ROBERT (Grup
Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

MATAS I PALOU, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 426-428 i 430.
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Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 764-767, 769-770 i 870-872.

Proposicions de llei
RGE núm. 2401/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg.
510-511.

InterpelAlacions
RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’habitatge i sòl del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 687-688.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1928/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a dotació de competències a la Comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de comerç interior, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 691-693.

RGE núm. 2069/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a auditoria a la Fundació Illes Balears, DS núm. 7 (3
d’octubre), pàg. 193-194.

RGE núm. 2301/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació al parlament dels criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg.
412.

RGE núm. 2322/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller, DS núm. 16
(7 de novembre), pàg. 473-474.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Regionalista de les Illes)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 38-42; 50-52 i 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 123-126 i 140-141 i 147.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 371-374, 376-377,
415-416, 439-440 i 449-450.

Projectes de llei
 Projecte de llei RGE núm. 2669/95, dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1996, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 859-860.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm. 2669/95, dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996 DS núm. 21 (28 de
novembre), pàg. 622-624 i 626-627.

Proposicions de llei
RGE núm. 1915/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 174-175.

RGE núm. 2401/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg.
510.

InterpelAlacions
RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració
de la Proposició de proposició de llei orgànica RGE núm.
926/90, relativa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 275-276 i 279.

RGE núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 302-303.

RGE núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política lingüística del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 428-429.

RGE núm. 2424/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a incompliment per part del Govern de les Illes
Balears de la Llei 5/1989, de consells insulars, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 438-439.

RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de transports de passatgers per carretera, DS
núm. 19 (21 de novembre), pàg. 562.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1894/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi rural, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 168.

RGE núm. 2069/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a auditoria a la Fundació Illes Balears, DS núm. 7 (3
d’octubre), pàg. 192.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 245, 250 i 253 .

RGE núm. 2199/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suspendre l’execució del tram I de la carretera de
circumvalAlació del port d’Alcúdia, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 262 i 266-267.
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RGE núm. 2276/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar la participació del Govern a la Societat balear
de capital risc, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 372-373.

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Reial decret sobre jornades
especials de treball, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 380.

RGE núm. 2322/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller, DS núm. 16
(7 de novembre), pàg. 471-472.

RGE núm. 2348/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d’inversions, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 699-700.

Memòries
RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre

gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 538-
539.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 1921/95, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
l’actuació del Govern en l’exercici de les seves responsabilitats
i de l’empresa concessionària de la construcció i explotació del
Túnel de Sóller, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 207.

RGE núm. 2349/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre l’actuació del Govern en
relació amb la Societat balear de capital risc i les inversions en
el cementiri de Bon Sossec, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg.
483-485.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 10.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de Pressuposts Generals de la

Comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1996 i fixació de
les quantitats globals, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg.
820.

Preguntes
RGE núm. 3106/95, relativa a comercialització ilAlegal d’oli

adulterat a Mallorca, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 672-
673.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 441-443.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 748, 750-753, 756, 760-761, 791-793, 795-
796, 798-800, 850-852, 855-856 i 860-861.

Proposicions de llei
RGE núm. 1915/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 172-174 i 178-179.

RGE núm. 1916/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació del Consell de les Illes Balears de
cooperació al desenvolupament, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg.
197-199 i 203-204.

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears

RGE núm. 2284/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, com a proposta de reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 444-447
i 451-453.

InterpelAlacions
RGE núm. 2424/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a incompliment per part del Govern de les Illes
Balears de la Llei 5/1989, de consells insulars, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 434-437 i 441-443.
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Preguntes
RGE núm. 2196/95, relativa a matèries objecte

d’assessorament a la Conselleria d’Obres Públiques, DS núm.
6 (3 d’octubre), pàg. 158.

RGE núm. 2197/95, relativa a assessors contractats pel
Govern, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 160.

RGE núm. 2198/95, relativa a propostes d’austeritat en la
política de contractació d’alts càrrecs, DS núm. 6 (3 d’octubre),
pàg. 161-162.

RGE núm. 2216/95, relativa a objectius de la publicitat de
la Conselleria d’Agricultura, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 162.

RGE núm. 2220/95, relativa a calendari per a l’aprovació del
POOT de Menorca, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 163.

RGE núm. 2241/95, relativa a funcions del conseller sense
cartera, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225-226.

RGE núm. 2242/95, relativa a supressió de la conselleria
sense cartera, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 258.

RGE núm. 2243/95, relativa a compareixença del conseller
sense cartera, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259.

RGE núm. 2246/95, relativa a presentació a la CTI del text
articulat de la Llei d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de protecció civil, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 259-260.

RGE núm. 2288/95, relativa a supressió de la Conselleria de
la Funció Pública, DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345.

RGE núm. 2309/95, relativa a propòsit del president del
Govern de contestar preguntes davant el Ple del Parlament, DS
núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 346.

RGE núm. 2462/95, relativa a fumigació dels boscos amb
Dimilin, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461-462.

RGE núm. 2463/95, relativa a tractament contra la
processionària del pi, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 462-
463.

RGE núm. 2464/95, relativa a compliment de la resolució
aprovada pel Parlament relativa a adquisició de patrimoni a
Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm. 16 (7 de novembre),
pàg. 463-464.

RGE núm. 2904/95, relativa a compliment de l’article que
regula l’ús de les llengües oficials de l’administració de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 2927/95, relativa a mesures per impedir que la
malaltia vaques boges afecti el bestiar de la nostra comunitat,
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 554-555.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1872/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a xarxes de deriva, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg.
164.

RGE núm. 1896/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a inclusió d’una partida als pressuposts destinada
a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 312-313 i 317-318.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a reial decret sobre jornades
especials de treball, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 380.

RGE núm. 2578/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de control de la natalitat de la Xina, DS núm.
20 (21 de novembre), pàg. 594-595.

Memòries
RGE núm. 2058/95, dels consells insulars sobre gestió de

competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat
corresponent a l’exercici del 1993, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 349.

RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre
gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 521-523
i 534-536.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 335.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Preguntes
RGE núm. 2469/95, relativa a cursos per a informadors

juvenils, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 358.
RGE núm. 2470/95, relativa a valoració de la IV conferència

mundial de la dona, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.
RGE núm. 2471/95, relativa a convenis signats en matèria

d’informació juvenil, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les Salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.
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PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 150.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 769, 771-773, 841, 848-849, 871 i 873-874.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

RGE núm. 2445/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió informal de ministres de turisme de la Unió
Europea a Calvià, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 508.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 337.

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 824-825.

Mocions
RGE núm. 2846/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de novembre),
pàg. 576-577.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

RGE núm. 2572/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la composició de la Comissió
avaluadora de les ajudes previstes per a la implementació del
programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones
rurals de l’Objectiu 5B, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg.
589.

RGE núm. 2578/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de control de la natalitat de la Xina, DS núm.
20 (21 de novembre), pàg. 593.

Compareixences
RGE núm. 2854/95, del conseller d’Economia i Hisenda, per

informar sobre l’estat actual del procés de transferències de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 599.

Memòries
RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre

gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 543.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Preguntes
RGE núm. 2472/95, relativa a vacunació dels animals contra

la brucelAlosi, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359.
RGE núm. 2473/95, relativa a protecció dels animals que

viuen a l’entorn humà, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1872/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a xarxes de deriva, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg.
165-167.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

RGE núm. 2572/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la composició de la Comissió
avaluadora de les ajudes previstes per a la implementació del
programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones
rurals de l’Objectiu 5B, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg.
590-591.
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RGE núm. 2803/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ajuts a la producció i comercialització dels
fruits secs en el marc de la Unió Europea, DS núm. 22 (29 de
novembre), pàg. 696-697.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 443-444.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 833-836 i 839-840.

Proposicions de llei
RGE núm. 1916/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell de les Illes Balears de
cooperació al desenvolupament, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg.
200-202.

Preguntes
RGE núm. 2413/95, relativa a destinació del solar de Can

Salas, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 292.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 332 i 336.

PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 777, 780-781, 788 i 790.

InterpelAlacions
RGE núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 424-427 i 432-433.

Mocions
RGE núm. 2846/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la comunitat
Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de novembre),
pàg. 575-576 i 579-580.

Preguntes
RGE núm. 2648/95, relativa a projectes a realitzar per la

concessionària del túnel de Sóller amb destinació de l’1% del
pressupost, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 418-419.

RGE núm. 2650/95, relativa a pressupost necessari per a la
construcció de l’edifici de Can Salas com a biblioteca nacional,
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 420.

RGE núm. 2653/95, relativa a destinació de Can Salas, DS
núm. 15 (7 de novembre), pàg. 424.

RGE núm. 2678/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost del 1995 a finançar treballs de conservació o
enriquiment del patrimoni històric, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 459-460.

RGE núm. 2679/95, relativa a obres públiques finançades
totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l’any 1994,
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 460.

RGE núm. 2680/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost del 1994 a finançar treballs de conservació o
enriquiment del patrimoni històric, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 461.

RGE núm. 2681/95, relativa a obres públiques finançades
totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l’any 1995,
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 246-250 i 253.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1995 29

 

RGE núm. 2227/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Països Catalans, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 309-310.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 758-760, 764, 777, 779-781, 786-787, 789
i 871-872.

Proposicions de llei
RGE núm. 1915/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, Debat de presa en
consideració, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 175-176.

RGE núm. 2401/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, Debat de presa en consideració, DS
núm. 17 (14 de novembre), pàg. 510.

RGE núm. 2499/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva natural Ses Salines
d’Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera, Debat
de presa en consideració, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
705-706.

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears

RGE núm. 2284/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, com a proposta de reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 447-449.

InterpelAlacions
RGE núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 429-431.

RGE núm. 2424/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a incompliment per part del Govern de les Illes
Balears de la Llei 5/1989, de consells insulars, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 439-440.

Mocions
RGE núm. 2846/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la comunitat
Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de novembre),
pàg. 577-578.

Preguntes
RGE núm. 2909/95, relativa a mesures per combatre

l’expansió del carpobrotus edulis a l’illa de Menorca, DS núm.
19 (21 de novembre), pàg. 552-553.

RGE núm. 2957/95, relativa a conveni amb CCRTV per
emetre espais televisius de producció pròpia a través de la
televisió catalana, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 675.

RGE núm. 3047/95, relativa a compliment del Reial Decret
1494/1995, de 8 de setembre, sobre contaminació atmosfèrica
per ozó, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 678-679.

RGE núm. 3051/95, relativa a Junta Rectora del parc de
l’Albufera des Grau (Maó), DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
680.

RGE núm. 3089/95, relativa a negociacions amb els
sindicats sobre qüestions de funció pública durant l’any 1995,
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 680-681.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1872/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a xarxes de deriva, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg.
165.

RGE núm. 1894/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi rural, DS núm. 6 (3
d’octubre), pàg. 168-169.

RGE núm. 1895/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a extracció d’arena del fons marí per a la
regeneració de platges, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 269-270.

RGE núm. 1896/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a inclusió d’una partida als pressuposts destinada
a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 313-315.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 246 i 253.

RGE núm. 2578/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de control de la natalitat de la Xina, DS núm.
20 (21 de novembre), pàg. 593-594.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.
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Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 147.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 432-434 i 449-450.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 733-736, 738-739, 741, 746-747, 819, 876-
877 i 880.

RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries, administratives
i de patrimoni, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 718-
730.

Esmenes a la totalitat 
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 21 (28 de
novembre), pàg. 646-649, 651-653 i 655.

InterpelAlacions
RGE núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a gestió dels comptes
generals de la Comunitat Autònoma, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 570-571.

Preguntes
RGE núm. 2247/95, relativa a interessos no abonats dels

deutes dels organismes autònoms i de les empreses públiques
avalats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219.

RGE núm. 2267/95, relativa a finançar el dèficit que ha
produït a l’empresa Emaya la no aplicació de les tarifes
aprovades per l’Ajuntament de Palma, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 221.

RGE núm. 2271/95, relativa a aval al crèdit concedit per la
Societat Balear de Capital Risc a l’empresa Bon Sossec, SA, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 223.

RGE núm. 2323/95, relativa a promoció de l’Institut balear
de serveis a la joventut en la contractació d’obres, DS núm. 10
(17 d’octubre), pàg. 295.

RGE núm. 2411/95, relativa a actitud i arguments exposats
pel conseller d’Economia i Hisenda a la reunió del Consell de
política fiscal i financera, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 297-
298.

RGE núm. 2412/95, relativa a reunió de la Comissió mixta
de transferències per a la participació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’IRPF, DS núm. 11 (17
d’octubre), pàg. 342-343.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.

RGE núm. 2276/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar la participació del Govern a la Societat balear
de capital risc, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 370-372 i 377.

RGE núm. 2348/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d’inversions, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 700-701.

Compareixences
RGE núm. 2854/95, del conseller d’Economia i Hisenda, per

informar sobre l’estat actual del procés de transferències de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 602-604 i 607-608.

Memòries
RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre

gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 524-
526, 530-531, 536-538, 540-541 i 543.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 2349/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre l’actuació del Govern en
relació amb la Societat balear de capital risc i les inversions en
el cementiri de Bon Sossec, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg.
486-487.

RIERA I BENNÀSSAR, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 91.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 253.
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Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.

RIERA I MADURELL, TERESA (Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 790.

Proposicions de llei
RGE núm. 1947/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a foment i regulació del voluntariat social, DS
núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 284.

Preguntes
RGE núm. 2193/95, relativa a despeses per finançar

activitats d’I+D, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 155-156.
RGE núm. 2414/95, relativa a canvis de postura respecte del

projecte de l’autovia d’accés a la Universitat, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 293.

RGE núm. 2496/95, relativa a criteris amb els quals adjudica
la partida del pressuposts de la Comunitat Autònoma destinada
a la cooperació amb el desenvolupament, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 391-392.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1896/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a inclusió d’una partida als pressuposts destinada
a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 315.

RGE núm. 1969/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solidaritat amb el poble de Bòsnia-Herzegovina, DS
núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 171-172.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

RGE núm. 2444/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut balear d’estadística, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 477-478, 480-481.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

ROVIRA I DE ALÓS, MAURICIO (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Preguntes
RGE núm. 2477/95, relativa a capacitat de l’alberg-

residència d’estudiants Platja de Palma, DS núm. 13 (31
d’octubre), pàg. 360.

RGE núm. 2478/95, relativa a cursos realitzats per l’Escola
de Policia, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389.

RGE núm. 2479/95, relativa a departament de relacions del
Govern amb la Justícia, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 248-250 i 254.

RGE núm. 2444/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut balear d’estadística, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 477-478, 480-481.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Elecció del president del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 4 (27 de juliol), pàg. 106.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 407-409, 418-420,
424, 438-439, 445 i 449-451.
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Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21),
pàg.748-749, 758-759 i 762-763.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 21 (28 de
novembre), pàg. 621-622, 628, 635, 644-646 i 654-655.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2069/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a auditoria a la Fundació Illes Balears, DS núm. 7 (3
d’octubre), pàg. 194-197.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Compareixences
RGE núm. 2854/95, del conseller d’Economia i Hisenda, per

informar sobre l’estat actual del procés de transferències de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 604-605.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 59-63; 73-74 i 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 129-133; 142-143 i 148.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 388-392, 394-396
i 449.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21),
pàg.731-732, 738, 747 i 880.

RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries, administratives
i de patrimoni, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 719,
721, 723, 726-727, 729 i 731.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 21 (28 de
novembre), pàg. 638-640, 642-644.

RGE núm. 3074/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 3093/95, del Grup Parlamentari Socialista i 3105/95, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears al
Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, DS núm. 21 (28 de novembre),
pàg. 658-659.

Proposicions de llei
RGE núm. 2499/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a declaració de reserva natural Ses Salines
d’Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera, Debat
de presa en consideració, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
702-704 i 711-712.

InterpelAlacions
RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política hidràulica, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
240-241.

RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració
de la Proposició de proposició de llei orgànica RGE núm.
926/90, relativa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 272-273 i 279-
280.

RGE núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 304.

RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de transports de passatgers per carretera, DS
núm. 19 (21 de novembre), pàg. 563.

RGE núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a gestió dels comptes
generals de la Comunitat Autònoma, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 570.

Mocions
RGE núm. 2460/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris  de la Presidència del Govern en relació
amb el procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en
consideració de la Proposició de proposició de llei orgànica
RGE núm. 960/90, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-397 i
400-401.

RGE núm. 2561/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 466.
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Preguntes
RGE núm. 2210/95, relativa a causes que impedeixen el

traspàs de funcions i de serveis en matèria d’execució de la
legislació laboral, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 157.

RGE núm. 2211/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i de serveis en matèria de gestió de les
prestacions i serveis socials del sistema de la Seguretat Social:
Inserso, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 159.

RGE núm. 2212/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i serveis en matèria d’ensenyament
universitari, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 160-161.

RGE núm. 2286/95, relativa a aval concedit per Isba a la
concessionària de la carretera Deià-Sóller, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 294-295.

RGE núm. 2296/95, relativa a gestions fetes per recaptar el
pagament de les inversions fetes per neteja i manteniment de
torrents, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 296.

RGE núm. 2297/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost total com a conseqüència de la concessió
administrativa atorgada dia 18.11.1988 al Sr. Antoni Cuart i
Ripoll, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 299.

RGE núm. 2427/95, relativa a criteris per a la construcció de
l’autovia de Llevant, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 363-364.

RGE núm. 2557/95, relativa a disminució en la subvenció a
escoles de música, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 392-393.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 250.

RGE núm. 2199/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suspendre l’execució del tram I de la carretera de
circumvalAlació del port d’Alcúdia, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 263.

RGE núm. 2276/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar la participació del Govern a la Societat balear
de capital risc, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 374-375.

Compareixences
RGE núm. 2854/95, del conseller d’Economia i Hisenda, per

informar sobre l’estat actual del procés de transferències de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 601-602.

Memòries
RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre

gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 539-
540.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Debat sobre la conveniència de la interposició d’un recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la
qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 323-325, 330-331 i 333.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 1921/95, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
l’actuació del Govern en l’exercici de les seves responsabilitats
i de l’empresa concessionària de la construcció i explotació del
Túnel de Sóller, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 208-209.

RGE núm. 2349/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre l’actuació del Govern en
relació amb la Societat balear de capital risc i les inversions en
el cementiri de Bon Sossec, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg.
485-486.

SOLER I CLADERA, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 8.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 93.

Sessió solemne d’obertura de la IV legislatura
DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 98.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol),  pàg, 110-118, 137-139, 144,
146 i 148.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 336.
 
TEJERO I ISLA, XAVIER (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 11.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 863-865, 868-869 i 872-873.
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Preguntes
RGE núm. 2931/95, relativa a activitats de promoció de la

salut als centres escolars, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
671.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

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

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 746-747, 750, 768-769, 771, 797-798, 810,
841, 846, 858 i 862.

Proposicions de llei
RGE núm. 1916/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell de les Illes Balears de
cooperació al desenvolupament, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg.
200.

RGE núm. 1947/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a foment i regulació del voluntariat social, DS
núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 283.

Preguntes
RGE núm. 2570/95, relativa a nomenament de tresorera

general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
14 (31 d’octubre), pàg. 393-395.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1928/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a dotació de competències a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de comerç interior, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 692.

RGE núm. 2034/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració urgent de la Serra de Na Burguesa com a
parc natural, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 187.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

RGE núm. 2227/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Països Catalans, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 307-308 i 311.

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Reial decret sobre jornades
especials de treball, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 378-378
i 382.

RGE núm. 2445/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió informal de ministres de turisme de la Unió
Europea a Calvià, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 507.

RGE núm. 2572/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la composició de la Comissió
avaluadora de les ajudes previstes per a la implementació del
programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones
rurals de l’Objectiu 5B, DS núm. 20 (21 de novembre), pàg.
590.

RGE núm. 2803/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ajuts a la producció i comercialització dels
fruits secs en el marc de la Unió Europea, DS núm. 22 (29 de
novembre), pàg. 695.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

TRIAY I LLOPIS, JOAN FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 76-80; 84-85 i 92.

Elecció del president del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 4 (27 de juliol), pàg. 106.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 133-137;143-144 i 148.

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 397-402, 404-406,
449 i 451.

Proposicions de llei
RGE núm. 1915/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, Debat de presa en
consideració, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 176.
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Propostes de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears

RGE núm. 2284/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, com a proposta de reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 449.

InterpelAlacions
RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració
de la Proposició de proposició de llei orgànica RGE núm.
926/90, relativa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 277-278.

Mocions
RGE núm. 2460/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris  de la Presidència del Govern en relació
amb el procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en
consideració de la Proposició de proposició de llei orgànica
RGE núm. 960/90, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 398-399 i
401.

Preguntes
RGE núm. 3040/95, relativa a sancions per incompliment

del termini d’execució de les obres del túnel de Sóller, DS núm.
22 (29 de novembre), pàg. 673-674.

RGE núm. 3041/95, relativa a pròrroga del termini
d’execució de les obres que empara les del túnel de Sóller, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 673-674.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 250-251.

RGE núm. 2199/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suspendre l’execució del tram I de la carretera de
circumvalAlació del port d’Alcúdia, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 260-261 i 266.

RGE núm. 2322/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller, DS núm. 16
(7 de novembre), pàg. 470-471 i 475-476.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 753-754, 757 i 825-826.

Proposicions de llei
RGE núm. 2499/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a declaració de reserva natural Ses Salines
d’Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera, Debat
de presa en consideració, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
707-708.

Preguntes
RGE núm. 2440/95, relativa al pla de residus de l’illa de

Formentera, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361-362.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1895/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a extracció d’arena del fons marí per a la
regeneració de platges, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 270-271.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

RGE núm. 2301/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació al parlament dels criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg.
410-411 i 414.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Debat sobre la conveniència de la interposició d’un recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la
qual es declara reserva natural les salines d’Eivissa (“ses
Salines”), les illes des Freus i les salines de Formentera, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 325-327, 331-332 i 333.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

InterpelAlacions
RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-228 i 233.

RGE núm. 2139/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 232-233.
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Mocions
RGE núm. 2461/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 406-410.

RGE núm. 2466/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 406-410.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2276/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retirar la participació del Govern a la Societat balear
de capital risc, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 375-378.

RGE núm. 2348/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d’inversions, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 701.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’Investigació

RGE núm. 1921/95, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
l’actuació del Govern en l’exercici de les seves responsabilitats
i de l’empresa concessionària de la construcció i explotació del
Túnel de Sóller, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg. 207 i  212.

RGE núm. 2349/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre l’actuació del Govern en
relació amb la Societat balear de capital risc i les inversions en
el cementiri de Bon Sossec, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg.
487-489.

VIDAL I BIBILONI, GUILLEM (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.

VIDAL I BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec 
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 12.

Sessió d’investidura 
DS núm. 2 (27,28 i 29 de juny), pàg. 92.

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

DS núm. 5 (27 i  28 de juliol), pàg, 148.

Proposicions de llei
RGE núm. 1916/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació del Consell de les Illes Balears de
cooperació al desenvolupament, DS núm. 7 (3 d’octubre), pàg.
202-203.

InterpelAlacions
RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració
de la Proposició de proposició de llei orgànica RGE núm.
926/90, relativa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 278-279.

Mocions
RGE núm. 2460/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris  de la Presidència del Govern en relació
amb el procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en
consideració de la Proposició de proposició de llei orgànica
RGE núm. 960/90, relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 399-400.

Preguntes
RGE núm. 2483/95, relativa a campanya de control de

transport d’aliments, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 365.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1896/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a inclusió d’una partida als pressuposts destinada
a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 316 i 318.

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 251.

Proposta de interposició de recurs d’inconstitucionalitat
A la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara

reserva natural les salines d’Eivissa (“ses Salines”), les illes des
Freus i les salines de Formentera, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 333.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, MARIÀ
SOCIAS I MOREY

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 794-795 i 797.

Preguntes
RGE núm. 2216/95, relativa a objectius de la publicitat de

la Conselleria d’Agricultura, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 162-
163.

RGE núm. 2270/95, relativa a per què no ha subvencionat
les assegurances agràries dins el programa d’”agroseguros”, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 220-221.

RGE núm. 2272/95, relativa a gestions que s’han duit a
terme per aconseguir la revalorització del solar d’Agama, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222-223.

RGE núm. 2273/95, relativa a mesures preses pel Govern de
la Comunitat per garantir que la seva actuació dins Agama no
incorri en competència deslleial, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
224.

RGE núm. 2274/95, relativa a import dels ajuts d’Agama,
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

RGE núm. 2275/95, relativa a crèdits blans o sense interès
per a la sequera, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

RGE núm. 2462/95, relativa a fumigació dels boscos amb
Dimilin, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 462.

RGE núm. 2463/95, relativa a tractament contra la
processionària del pi, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463.

RGE núm. 2464/95, relativa a compliment de la resolució
aprovada pel Parlament relativa a adquisició de patrimoni a
Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm. 16 (7 de novembre),
pàg. 464.

RGE núm. 2472/95, relativa a vacunació dels animals contra
la brucelAlosi, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359.

RGE núm. 2473/95, relativa a protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

RGE núm. 2909/95, relativa a mesures per combatre
l’expansió del carpobrotus edulis a l’illa de Menorca, DS núm.
19 (21 de novembre), pàg. 552-553.

RGE núm. 2927/95, relativa a mesures per impedir que la
malaltia vaques boges afecti el bestiar de la nostra comunitat,
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 555.

RGE núm. 2930/95, relativa a ajut de la Unió Europea per
reforestació de boscos, DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 557-
558.

RGE núm. 3051/95, relativa a Junta Rectora del parc de
l’Albufera des Grau (Maó), DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
680.

CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA, GUILLEM
CAMPS I COLL

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 854-855 i 857-858.

Preguntes
RGE núm. 2440/95, relativa al pla de residus de l’illa de

Formentera, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 362.
RGE núm. 2487/95, relativa a transferències a la Comunitat

Autònoma de les Illes balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 424.

RGE núm. 2490/95, relativa a programa de formació del
comerciant, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 387.

RGE núm. 2491/95, relativa a ajudes del Govern al sector
del calçat per la participació a fires comercials, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 420.

RGE núm. 2493/95, relativa a situació de les subvencions
concedides als projectes d’inversió en actius fixos de les
“pimes” de comerç per la Conselleria de Comerç i Indústria, DS
núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.

RGE núm. 2495/95, relativa a revisar la política de
subvencions industrials i comercials, DS núm. 13 (31
d’octubre), pàg. 363.

RGE núm. 2840/95, relativa a mesures per separar els
funcionaris,  condemnats per falsedat documental en l’expedició
de llicències d’instalAladors, del servei públic, DS núm. 19 (21
de novembre), pàg. 553.

RGE núm. 2841/95, relativa a mesures perquè les llicències
d’instalAladors de calefacció i altres esteses per funcionaris
condemnats per falsedat siguin anulAlades, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 556-557.

RGE núm. 3047/95, relativa a compliment del Reial Decret
1494/1995, de 8 de setembre, sobre contaminació atmosfèrica
per ozó, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679.

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

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 444-445.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 774-776.

InterpelAlacions
RGE núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política lingüística del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 427-428 i 433-434.

Preguntes
RGE núm. 2193/95, relativa a despeses per finançar

activitats d’I+D, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 156.
RGE núm. 2212/95, relativa a causes que impedeixen el

traspàs de funcions i serveis en matèria d’ensenyament
universitari, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 160-161.

RGE núm. 2353/95, relativa a compliment de l’article 31.1
de la Llei de normalització lingüística, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 296.

RGE núm. 2354/95, relativa a compliment de l’article 32 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 297.



38 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1995 

 

RGE núm. 2355/95, relativa a compliment de l’article 38 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 342.

RGE núm. 2356/95, relativa a compliment de l’article 39 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 343.

RGE núm. 2357/95, relativa a compliment de l’article 40 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 344.

RGE núm. 2358/95, relativa a compliment de la disposició
addicional tercera de la Llei de normalització lingüística, DS
núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 344-345.

RGE núm. 2475/95, relativa a exposicions a Sa Llonja, DS
núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360.

RGE núm. 2476/95, relativa a exposició de Caps de Bou de
Costitx, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389.

RGE núm. 2485/95, relativa a realitzacions del Govern en
relació amb el projecte lingüístic per part del centres escolars,
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 387.

RGE núm. 2486/95, relativa a cursos de reciclatge del
professorat, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419.

RGE núm. 2557/95, relativa a disminució en la subvenció a
escoles de música, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 392-393.

RGE núm. 2650/95, relativa a pressupost necessari per a la
construcció de l’edifici de Can Salas com a biblioteca nacional,
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 420.

RGE núm. 2653/95, relativa a destinació de Can Salas, DS
núm. 15 (7 de novembre), pàg. 424.

RGE núm. 2796/95, relativa a homologació entre el títol de
Mestre de València i el corresponent emès per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg.
495-496.

RGE núm. 2904/95, relativa a compliment de l’article que
regula l’ús de les llengües oficials de l’administració de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 2936/95, relativa a consultes per l’elaboració del
Decret de regulació de les federacions esportives, DS núm. 20
(21 de novembre), pàg. 587-588.

RGE núm. 2937/95, relativa a quan estarà aprovat el Decret
de regulació de les federacions esportives, DS núm. 20 (21 de
novembre), pàg. 587-588.

RGE núm. 2957/95, relativa a conveni amb CCRTV per
emetre espais televisius de producció pròpia a través de la
televisió catalana, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 675.

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA, JAUME
MATAS I PALOU

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 434-435.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 875-878.

RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries, administratives
i de patrimoni, DS núm. 23 (20 i 21 de desembre), pàg. 724-
725.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 3044/95 i 3104/95 del Grup Parlamentari Mixt,

3088/95 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, 3068/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
3092/95 del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 21 (28 de
novembre), pàg. 614-621, 624-628, 631-634, 640-642, 644 i
649-654.

RGE núm. 3074/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 3093/95, del Grup Parlamentari Socialista i 3105/95, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears al
Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, DS núm. 21 (28 de novembre),
pàg. 661-664.

InterpelAlacions
RGE núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cànon de sanejament d’aigües, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 301-302 i 306-307.

RGE núm. 2424/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a incompliment per part del Govern de les Illes
Balears de la Llei 5/1989, de consells insulars, DS núm. 15 (7
de novembre), pàg. 437-438 i 443-444.

RGE núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a gestió dels comptes
generals de la comunitat autònoma, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 568-570 i 573-574.

Preguntes
RGE núm. 2247/95, relativa a interessos no abonats dels

deutes dels organismes autònoms i de les empreses públiques
avalats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219.
 RGE núm. 2271/95, relativa a aval al crèdit concedit per la
Societat Balear de Capital Risc a l’empresa Bon Sossec, SA, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 223-224.

RGE núm. 2286/95, relativa a aval concedit per Isba a la
concessionària de la carretera Deià-Sóller, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 294.

RGE núm. 2323/95, relativa a promoció de l’Institut balear
de serveis a la joventut en la contractació d’obres, DS núm. 10
(17 d’octubre), pàg. 295-296.

RGE núm. 2411/95, relativa a actitud i arguments exposats
pel conseller d’Economia i Hisenda a la reunió del Consell de
política fiscal i financera, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 297-
298.

RGE núm. 2412/95, relativa a reunió de la Comissió mixta
de transferències per a la participació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’IRPF, DS núm. 11 (17
d’octubre), pàg. 343.

RGE núm. 2474/95, relativa a actuacions del Govern per dur
a terme la Llei de règim fiscal i econòmic, DS núm. 13 (31
d’octubre), pàg. 360.

RGE núm. 2487/95, relativa a transferències a la Comunitat
Autònoma de les Illes balears, DS núm. 15 (7 de novembre),
pàg. 423.

RGE núm. 2570/95, relativa a nomenament de tresorera
general de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm.
14 (31 d’octubre), pàg. 394-395.
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RGE núm. 3039/95, relativa a publicació en castellà del tom
cinquè referent al projecte de pressuposts de les empreses
públiques, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 254.

Compareixences
RGE núm. 2854/95, per informar sobre l’estat actual del

procés de transferències de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 20 (21 de
novembre), pàg. 595-599 i 605-608.

CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, JOSÉ
ANTONIO BERASTAIN I DIEZ

Preguntes
RGE núm. 2197/95, relativa a assessors contractats pel

Govern, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 160.
RGE núm. 2198/95, relativa a propostes d’austeritat en la

política de contractació d’alts càrrecs, DS núm. 6 (3 d’octubre),
pàg. 161-162.

RGE núm. 2962/95, relativa a publicació de documents per
l’Institut Balear d’Estadística, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 677-678.

RGE núm. 3089/95, relativa a negociacions amb els
sindicats sobre qüestions de funció pública durant l’any 1995,
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 681.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI, BARTOMEU REUS I BELTRAN

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 442-443.

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 813-817 i 828-831.

InterpelAlacions
RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern en matèria de pedreres, DS
núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 230-231 i 235.

RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política hidràulica, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg.
237-239 i 243.

RGE núm. 2139/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 230-231 i 235.

RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de transports de passatgers per carretera, DS
núm. 19 (21 de novembre), pàg. 560-561 i 565-566.

RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge i sòl del Govern de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 683-685 i 690.

Preguntes
RGE núm. 2267/95, relativa a finançar el dèficit que ha

produït a l’empresa Emaya la no aplicació de les tarifes
aprovades per l’Ajuntament de Palma, DS núm. 8 (10
d’octubre), pàg. 221-222.

RGE núm. 2352/95, relativa a compliment de l’article 28 de
la Llei de normalització lingüística, DS núm. 10 (17 d’octubre),
pàg. 293-294.

RGE núm. 2410/95, relativa a criteris del traçat de l’autovia
de Llevant, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291.

RGE núm. 2414/95, relativa a canvis de postura respecte del
projecte de l’autovia d’accés a la Universitat, DS núm. 10 (17
d’octubre), pàg. 293.

RGE núm. 2427/95, relativa a criteris per a la construcció de
l’autovia de Llevant, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 363-364.

RGE núm. 2441/95, relativa a aprovació de les directrius
d’ordenació del territori pel Parlament, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 390.

RGE núm. 2443/95, relativa a avaluació de resultats de la
detecció d’aigües dolces mitjançant tecnologia làser des
d’avionetes, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 391.

RGE núm. 2482/95, relativa a reutilització de les aigües
tractades i de fangs de depuradora, DS núm. 14 (31 d’octubre),
pàg. 395.

RGE núm. 2648/95, relativa a projectes a realitzar per la
concessionària del túnel de Sóller amb destinació de l’1% del
pressupost, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419.

RGE núm. 2678/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost del 1995 a finançar treballs de conservació o
enriquiment del patrimoni històric, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 460.

RGE núm. 2679/95, relativa a obres públiques finançades
totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l’any 1994,
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 460.

RGE núm. 2680/95, relativa a destinació de l’1% del
pressupost del 1994 a finançar treballs de conservació o
enriquiment del patrimoni històric, DS núm. 16 (7 de
novembre), pàg. 461.

RGE núm. 2681/95, relativa a obres públiques finançades
totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l’any 1995,
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461.

RGE núm. 2929/95, relativa a si pensa retirar l’autorització
als quioscs de venda de begudes situats al port de Sant Antoni,
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 556.

RGE núm. 2935/95, relativa a deute de Flebasa amb el
Govern per serveis portuaris, DS núm. 20 (21 de novembre),
pàg. 586.

RGE núm. 2961/95, relativa a comunicació en castellà de les
memòries dels consells insulars en matèria d’urbanisme, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677.

RGE núm. 3040/95, relativa a sancions per incompliment
del termini d’execució de les obres del túnel de Sóller, DS núm.
22 (29 de novembre), pàg. 673-674.

RGE núm. 3041/95, relativa a pròrroga del termini
d’execució de les obres que empara les del túnel de Sóller, DS
núm. 22 (29 de novembre), pàg. 673-674.
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Memòries
RGE núm. 2058/95, dels consells insulars sobre gestió de

competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat
corresponent a l’exercici del 1993, DS núm. 11 (17 d’octubre),
pàg. 347.

RGE núm. 2058/95 i 2537/95, dels consells insulars sobre
gestió en matèria d’urbanisme i habitabilitat corresponent a
l’exercici del 1993, DS núm.18 (14 de novembre), pàg. 518-
519, 528 i 531.

CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL,
BARTOMEU CABRER I BARBOSA

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 836-841.

Preguntes
RGE núm. 2483/95, relativa a campanya de control de

transport d’aliments, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 365.
RGE núm. 2656/95, relativa a si construirà el Govern una

residència per a discapacitats profunds, DS núm. 15 (7 de
novembre), pàg. 421.

RGE núm. 2931/95, relativa a activitats de promoció de la
salut als centres escolars, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg.
671-672.

RGE núm. 3106/95, relativa a comercialització ilAlegal d’oli
adulterat a Mallorca, DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 672-
673.

CONSELLER SENSE CARTERA, LLUC PRATS I RIBAS

Preguntes
RGE núm. 2241/95, relativa a funcions del conseller sense

cartera, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226.

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I
RIUTORT

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 766 i 768.

Preguntes
RGE núm. 2128/95, relativa al “tot inclòs” per a la

temporada turística 96, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 155.
RGE núm. 2220/95, relativa a calendari per a l’aprovació del

POOT de Menorca, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 163.
RGE núm. 2359/95, relativa a inspecció dels tour operators

britànics a establiments turístics de Mallorca respecte de
mesures contra incendis, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 292.

RGE núm. 3028/95, relativa a oferta turística no
homologada normativament, DS núm. 22 (29 de novembre),
pàg. 675-676.

RGE núm. 3122/95, relativa a motius pels quals no es
comuniquen les resolucions de les denúncies, DS núm. 22 (29
de novembre), pàg. 676.

CONSELLERA DE GOVERNACIÓ, CATALINA CIRER
I ADROVER

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 866-870.

Preguntes
RGE núm. 2469/95, relativa a cursos per a informadors

juvenils, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359.
RGE núm. 2471/95, relativa a convenis signats en matèria

d’informació juvenil, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.
RGE núm. 2477/95, relativa a capacitat de l’alberg-

residència d’estudiants Platja de Palma, DS núm. 13 (31
d’octubre), pàg. 360-361.

RGE núm. 2478/95, relativa a cursos realitzats per l’Escola
de Policia, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389-390.

RGE núm. 2481/95, relativa a expectatives en matèria de joc
i espectacles, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361.

RGE núm. 2484/95, relativa a necessitat de crear una
comissió de joc a nivell autonòmic, DS núm. 15 (7 de
novembre), pàg. 423.

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
CRISTÒFOL SOLER I CLADERA

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

DS núm. 12 (24,25 i 26 d’octubre), pàg. 368-371, 374-378,
382-385, 387-388, 393-394, 396, 402-404, 406 i 410.

Preguntes
RGE núm. 2309/95, relativa a propòsit del president del

Govern de contestar preguntes davant el Ple del Parlament, DS
núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 346.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1896/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a inclusió d’una partida als pressuposts destinada
a la cooperació amb països en vies de desenvolupament, DS
núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318.

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN, ROSA ESTARÀS I
FERRAGUT

Projectes de llei
RGE núm. 2669/95, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1996, DS núm. 23 (20 i 21
de desembre), pàg. 754-755 i 757-758.

InterpelAlacions
RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris de la Presidència del Govern en relació
al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració
de la Proposició de proposició de llei orgànica RGE núm.
926/90, relativa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 273-275 i 280-
281.
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Preguntes
RGE núm. 2196/95, relativa a matèries objecte

d’assessorament a la Conselleria d’Obres Públiques, DS núm.
6 (3 d’octubre), pàg. 158-159.

RGE núm. 2210/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i de serveis en matèria d’execució de la
legislació laboral, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 157-158.

RGE núm. 2211/95, relativa a causes que impedeixen el
traspàs de funcions i de serveis en matèria de gestió de les
prestacions i serveis socials del sistema de la Seguretat Social:
Inserso, DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 159.

RGE núm. 2242/95, relativa a supressió de la Conselleria
sense cartera, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 258.

RGE núm. 2243/95, relativa a compareixença del conseller
sense cartera, DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259.

RGE núm. 2246/95, relativa a presentació a la CTI del text
articulat de la Llei d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de protecció civil, DS núm. 9 (10 d’octubre),
pàg. 260.

RGE núm. 2268/95, relativa a competències per legislar en
matèria de fundacions, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 220.

RGE núm. 2269/95, relativa a data per legislar en matèria de
fundacions, DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222.

RGE núm. 2288/95, relativa a supressió de la Conselleria de
la Funció Pública, DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345.

RGE núm. 2413/95, relativa a destinació del solar de Can
Salas, DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 292.

RGE núm. 2467/95, relativa a responsabilitat del Govern en
la compra de Can Salas, DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 364.

RGE núm. 2470/95, relativa a valoració de la IV conferència
mundial de la dona, DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

RGE núm. 2479/95, relativa a departament de relacions del
Govern amb la Justícia, DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.

RGE núm. 2488/95, relativa a transferències als consells
insulars, DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.

RGE núm. 2496/95, relativa a criteris amb els quals adjudica
la partida del pressuposts de la Comunitat Autònoma destinada
a la cooperació amb el desenvolupament, DS núm. 14 (31
d’octubre), pàg. 391-392.

RGE núm. 2696/95, relativa a ajuda al desenvolupament a
Eivissa, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.

RGE núm. 2792/95, relativa a oferta no homologada
normativament, DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.

RGE núm. 2848/95, relativa a ajuda a la normalització
lingüística de l’Administració de la Comunitat Autònoma, DS
núm. 20 (21 de novembre), pàg. 587.

RGE núm. 2933/95, relativa a organització de cursos de
formació de personal  en gestió sanitària, DS núm. 19 (21 de
novembre), pàg. 554.

TEMÀTIC

- A -

Acció política i de govern
DS núm. 12 (24, 25 i 26 d’octubre), pàg. 354-453.

Actius fixos
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.

Activitats I+D
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 155-156.

Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 551-552.
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586-587.
de l’Estat
DS núm. 20 (21 de novembre),  pàg, 595-608.

Adquisició de patrimoni
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463-464.

Agama
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 222 i 225.

Agroseguros (vegeu Programa Agroseguros)

Aigües
dolces
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390-391.
tractades
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-401.

Ajudes
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 224-225.
al desenvolupament
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494. 

Ajuntament de Palma
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 221-222.

Alberg-residència d’estudiants
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360-361.

Albufera des Grau
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679-680.

Aliments (vegeu Campanya de control del transport
d’aliments)

Alts càrrecs (vegeu Contractació d’alts càrrecs)

Animals (vegeu Vacunació d’animals)

Arena (vegeu Extracció d’arena)

Assegurances agràries
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 220-221.
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Assessors
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 160-161.

Auditoria
DS núm. 7 (3 d’octubre),  pàg, 190-197.

Austeritat (vegeu Propostes d’austeritat)

Autovia d’accés a la Universitat
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 292-293.

Autovia de Llevant
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 290-291.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 363-364.

Aval
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 223-224.
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 294-295.

Avionetes
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390-391.

- B -

Bestiar
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 554-556.

Biblioteca nacional
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 420-421.

Bon Sossec (vegeu Cementiri de Bon Sossec)

Bon Sossec, SA 
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 223-224.

Boscos (vegeu Fumigació de boscos i Reforestació de boscos)

Bòsnia-Herzegovina
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 171-172.

BrucelAlosi
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359.

- C -

Calçat (vegeu Sector del calçat)

Calvià
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 506-509.

Campanya de control del transport d’aliments
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 364-365.

Can Salas
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 292.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 364.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 420-421 i 424.

Cànon de sanejament d’aigües
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 299-307.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 464-470.

Caps de Bou de Costitx
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388-389.

Carpobrotus edulis
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 552-553.

Carretera 
Deià-Sóller
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 294-295.
de circumvalAlació del port d’Alcúdia
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 260-268.

CCRTV
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 674-675.

Cementiri de Bon Sossec
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 481-490.

Centres escolars
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 386-387.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 671-672.

Comerç interior
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 423-424.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 690-694.

Comercialització 
de fruits secs
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 694-698.
ilAlegal d’oli adulterat
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 672-673.

Comerciant (vegeu Formació del comerciant)

Comissió
Tècnica Interinsular
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259-260.
Mixta de transferències
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 342-343.
de joc
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422-423.
de l’Estatut dels Diputats
DS núm. 18 (14 de novembre), pàg. 518.
avaluadora
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 588-592.

Competències
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219-220.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 690-694.
deslleials
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 224.

Comptes generals
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 566-574.
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 460-461.

Concessionària del túnel de Sóller
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 418-419.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 470-477.

IV Conferència mundial de la Dona
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

 
Consell

Assessor de RTVE a les Illes Balears
DS núm. 3 (6 de juliol), pàg. 99.
Consultiu en matèria de conservació de la naturalesa i

el medi natural
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 167-171.
de les Illes Balears de cooperació al desenvolupament
DS núm. 7 (3 d’octubre),  pàg, 197-204.
de política fiscal i financera
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 297-299.

Conselleria
d’Obres Públiques
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 158-159.
d’Agricultura
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 162-163.
sense cartera
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 258-259.
de Funció Pública
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345.
de Comerç i Indústria
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.
de Cultura, Educació i Esports
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 495-496.

Conseller
d’Economia i Hisenda
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 297-299.
sense cartera
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259.

Consells insulars
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.
DS núm. 18 (14 de novembre), pàg. 518-544.

Conservació i enriquiment del patrimoni
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459-461.

Contaminació atmosfèrica
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 678-679.

Contractació d’alts càrrecs
DS núm. 6 (3 d’octubre), pàg. 161-162.

Contractació d’obres
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 295-296.

Contractes blindats
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219.

Control de natalitat a la Xina
DS núm. 20 (21 de novembre),  pàg, 592-595.

Convenis
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 421-422.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 674-675.

Cooperació
al desenvolupament
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 391-392.
amb països en vies de desenvolupament 
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 312-318.

Costitx
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388-389.

Crèdits blans
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

Cuart i Ripoll, Antoni
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 299.

Cursos
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389-390.
de formació professional de gestió sanitària
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 554.
per a informadors juvenils
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 358-359.
de reciclatge del professorat
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419.

- D -

Decret de regulació de federacions esportives
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 587-588.

Deià-Sóller (vegeu Carretera Deià-Sóller)

Denúncies
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 676-677.

Depuradora
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-401.

Desenvolupament de les zones rurals
DS núm. 20 (21 de novembre),  pàg, 588-592.

Deute
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586.

Dimilin
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461-462.

Directrius d’Ordenació Territorial (DOT)
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 496-506.

Discapacitats profunds
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 421.
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Disminució
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 392-393.

Documents (vegeu Publicació de documents)

DOT (vegeu Directrius d’Ordenació Territorial)

- E -

Eivissa
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463-464.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494.

EMAYA
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 221-222.

Empreses públiques
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 218-219.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679.

Enriquiment del patrimoni (vegeu Conservació i
enriquiment del patrimoni)

Ensenyament universitari
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 160-161.

Entorn humà
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

Escola de Policia
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 389-390.

Escoles de música
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 392-393.

Espais televisius
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 674-675.

Espectacles (vegeu Joc i espectacles)

Establiments turístics
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291-292.

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 272-281.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-401.

Estudiants (vegeu Alberg-residència d’estudiants)

Exposicions
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388-389.

Extracció d’arena
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 268-272.

 
- F -

Fangs de depuradora
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-401.

Feblasa
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586.

Federacions esportives
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 587-588.

Fires comercials
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419-420.

Foner II
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 588-592.

Formació del comerciant (vegeu Programa de formació del
comerciant)

Formentera
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361-362.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463-464.

Freus, es
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318-337.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 702-713.

Fruits secs
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 694-698.

Fumigació de boscos

DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 461-462.

Funcionaris condemnats
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 556-557.

Funció pública
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 680-681.

Fundació Illes Balears
DS núm. 7 (3 d’octubre),  pàg, 186-190.

Fundacions
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 219-220 i 222.

- G -

Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359-360, 364 i 370-378.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 681-690.

Grau, es
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679-680.
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- H -

Habitatge i sòl
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 681-690.

- I -

I+D (vegeu Activitats d’I+D)

Informació juvenil
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 421-422.

Informadors juvenils (vegeu Cursos per a informadors
juvenils)

Inserso
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 159-160.

Institut balear
de serveis a la joventut
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 295-296.
d’estadística
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 477-481.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677-678.

Inversions
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 481-490.

IRPF
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 342-343.

Isba
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 294-295.

- J -

Joc i espectacles
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361.

Junta Rectora del parc de s’Albufera des Grau
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679-680.

Justícia
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.

- L -

Làser (vegeu Tecnologia làser)

Legislació laboral
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 157-158.

Llei
8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 172-180.

26/1995, de 31 de juliol
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318-337.
de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 244-254.
d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de protecció civil
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259-260.
3/1986, de normalització lingüística
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 293-294 i 296-297.
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 342-345.
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 509-513.
de règim fiscal i econòmic
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359-360.
5/1989, de consells insulars
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 434-444.

Llengües oficials
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 551-552.

Llicències d’instalAladors
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 556-557.

Llonja, sa
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360.

- M -

Majoristes de viatges
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291-292.

Memòries dels consells insulars
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677.

Menorca
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463-464.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 552-553.

Mestre de València (vegeu Títol de Mestre de València)

Mesures 
contra incendis
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 291-292.
tributàries, administratives i de patrimoni
DS núm. 21 (28 de novembre), pàg. 656-664.
DS núm. 23 (28 de desembre), pàg. 718-731.

Ministres de turisme
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 506-509.

- N -

Neteja i manteniment de torrents
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 296.

Normalització lingüística
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586-587.
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- O -

Objectiu 5B
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 588-592.

Obres públiques
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 460-461.

Oferta
no homologada
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 494-495.
turística no homologada
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 675-676.

Oli adulterat
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 672-673.

Organismes autònoms
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 218-219.

Ozó
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 678-679.

- P -

Països Catalans
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 307-312.

Parc
de s’Albufera des Grau
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679-680.
natural de la Serra de Na Burguesa
DS núm. 7 (3 d’octubre),  pàg, 186-190.

Patrimoni
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 463-464.
històric
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459-461.

Pedreres
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-235.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 401-410.

Pimes
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.

Pla
director sectorial de pedreres
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-235.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 401-410.
de residus de l’illa de Formentera
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 361-362.
energètic
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 401-410.
marc de modernització del comerç interior
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 423-424.

Platges (vegeu Regeneració de platges)

Platja de Palma
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 360-361.

Política
de contractació d’alts càrrecs
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 161-162.
hidràulica
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 226-235.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 365-370.
lingüística
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 424-434.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 574-581.
de transports
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 558-566.
d’inversions
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 698-702.

POOT de Menorca
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 163.

Port 
d’Alcúdia
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 260-268.
de Sant Antoni
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 555-556.

Preguntes davant Ple
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345-346.

Presentació
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259-260.

President del Govern
DS núm. 11 (17 d’octubre), pàg. 345-346.

Pressuposts generals
DS núm. 21 (28 de novembre),  pàg, 614-635.
DS núm. 23 (28 de desembre), pàg. 731-881.

Procés
autonòmic
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 272-281.
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 395-401.
de transferències
DS núm. 20 (21 de novembre),  pàg, 595-608.

Processionària del pi
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 462-463.

Professorat
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419.

Programa
Agroseguros
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 218-219.
de formació del comerciant
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 387-388.
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Projecte
lingüístic
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 386-387.
d’inversió
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.
de pressuposts
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 679.

Promoció de la salut
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 671-672.

Propostes d’austeritat
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 161-162.

Protecció
civil
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 259-260.
dels animals
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 388.

Publicació de documents
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677-679.

Publicitat
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 162-163.

- Q -

Quioscs
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 555-556.

- R -

Reforestació de boscos
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 557-558.

Regeneració de platges
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 268-272.

Reglament del Parlament de les Illes Balears
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 444-453.

Reial Decret
de jornades especials de treball
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 378-382.
1494/1995
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 678-679.

Relacions del Govern amb la Justícia
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 422.

Reserva natural de ses Salines d’Eivissa, les illes des Freus
i ses Salines de Formentera

DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 702-713.

Residència de discapacitats profunds
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 421.

Reunió informal de ministres de Turisme
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 506-509.

Reutilització d’aigües tractades i de fangs de depuradores
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 386-387.

- S -

Salines, ses 
d’Eivissa
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318-337.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 702-713.
Formentera
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 318-337.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 702-713.

Sancions
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 673.

Sanejament d’aigües (vegeu Cànon de sanejament d’aigües)

Sector del calçat
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 419-420.

Sequera
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 225.

Serra de Na Burgesa
DS núm. 7 (3 d’octubre),  pàg, 186-190.

Servei públic
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 553.

Serveis
socials
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 159-160.
portuaris
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 586.

Sindicats
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 680-681.

Societat Balear de Capital Risc
DS núm. 8 (10 d’octubre), pàg. 223-224.
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 370-378.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 481-490.

Sòl (vegeu Habitatge i sòl)

Solidaritat amb el poble de Bòsnia-Herzegovina
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 171-172.

Subvencions
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.
Industrials i comercials
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 362-363.



48 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1995 

 

- T -

Tecnologia làser
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 390-391.

Televisió catalana
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 674-675.

Temporada turística 96
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 154-155.

Títol de Mestre de València
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 495-496.

Torrents
DS núm. 10 (17 d’octubre), pàg. 296.

Tot inclòs
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 154-155.

Tour operators (vegeu Majoristes de viatges)

Transferències
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 423.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459.
DS núm. 20 (21 de novembre),  pàg, 595-608.

Transport de passatgers per carretera
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 558-566.

Tresorera general de la CAIB
DS núm. 14 (31 d’octubre), pàg. 393-395.

Túnel de Sóller
DS núm. 7 (3 d’octubre),  pàg, 204-214.
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 418-419.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 470-477.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 673-674.

- U -

Unió Europea
DS núm. 17 (14 de novembre), pàg. 506-509.
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 557-558.
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 694-698.

Urbanisme
DS núm. 22 (29 de novembre), pàg. 677.
 i habitabilitat
DS núm. 18 (14 de novembre), pàg. 518-544.

Ús de les llengües oficials
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 551-552.

- V -

Vacunació d’animals
DS núm. 13 (31 d’octubre), pàg. 359.

Vaques boges
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 554-556.

Venda de begudes
DS núm. 19 (21 de novembre), pàg. 555-556.

Voluntariat social
DS núm. 9 (10 d’octubre), pàg. 281-285.

- X -

Xarxes de deriva
DS núm. 6 (3 d’octubre),  pàg, 163-167.

Xina (vegeu Control de natalitat a la Xina)

- Z -

Zones rurals
DS núm. 20 (21 de novembre), pàg. 588-592.

1% del pressupost
DS núm. 15 (7 de novembre), pàg. 418-419.
DS núm. 16 (7 de novembre), pàg. 459-461.
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