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INICIATIVES

DEBAT D’INVESTIDURA

Debat d'investidura del Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 42 (11 i 12 de juny), pàg. 1506-1553.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 2312/95, pel qual es regula el Pla de
modernització de l’oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) de les Illes Balears.
DS núm. 61 (18 de desembre), pàg. 2374-2376.

RGE núm. 2785/95, de modificació de l’article 45 de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, relatiu a la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1275-1287.

RGE núm. 2543/96, d’incompatibilitats del Govern i dels
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 57 (19 de novembre), pàg. 2197-2221.

RGE núm.5448/96, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 1997.
DS núm. 61 (18 de desembre), pàg. 2389-2561.

RGE núm. 5449/96, de diverses mesures tributàries i
administratives.
DS núm. 61 (18 de desembre), pàg. 2376-2389.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 3056/95, relativa a creació del Consell
Econòmic, Ecològic i Social.
Debat de presa en consideració, DS núm. 25 (12 de març), pàg.
918-924.

RGE núm. 4038/95, relativa a interès social i utilitat
pública.
Debat de presa en consideració, DS núm. 27 (19 de març), pàg.
975-983.

RGE núm. 4086/95, relativa a modificació de la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals i de les àrees naturals i
règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes
Balears, per a l’ampliació de l’àmbit de protecció de la
costa sud de Ciutadella (ANEI 14).
Debat de presa en consideració, DS núm. 30 (27 de març), pàg.
1094-1101.

RGE núm. 12/96, relativa a creació del Consell assessor de
les comunicacions i publicitat institucional de les Illes
Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 32 (16 d’abril), pàg.
1165-1170.

RGE núm. 195/96, relativa a regulació del Camí de Cavalls.
Debat de presa en consideració, DS núm. 32 (16 d’abril), pàg.
1170-1177.

RGE núm. 2512/96, relativa a modificació de la Llei 9/1984,
de 30 d’octubre, de declaració del primer de març com a
dia de les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg.
1650-1655.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 2998/95, al Projecte de llei RGE núm. 2312/95,
pel qual es regula el Pla de modernització de l’oferta
turística complementària (restaurants, cafeteries, bars i
similars) de les Illes Balears.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 956-958.

RGE núm. 3180/95, a la Proposició de llei RGE núm.
1947/95, relativa a foment i regulació del voluntariat social.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1062-1070.
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RGE núm. 5921/96, 5922/96, 5923/96, 5974/96 i 5992/96 al
Projecte de llei RGE núm. 5448/96, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
1997.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2237-2287.

RGE núm. 5924/96 i 5993/96, al Projecte de llei RGE núm.
449/96, de diverses mesures tributàries i administratives.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2287-2298.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA
INTERINSULAR

RGE 4001/96, relativa a proposta d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació
turística.
Debat de presa en consideració, DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg.
1693-1703.
DS núm. 60 (29 de novembre), pàg. 2338-2357.

DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA
GENERAL DEL GOVERN

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 48 (15, 16 i 17 d’octubre), pàg. 1762-1882.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

A les memòries dels consells insulars sobre gestió de
competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat,
corresponent a l’exercici del 1994.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1418-1432.

Al II Pla d’igualtat d’oportunitats per a les dones 1996-
1999.
DS núm. 60 (29 de novembre), pàg. 2357-2371.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 836/96, relativa a política del Govern balear
respecte del Pla energètic.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 891.

RGE núm. 837/96, relativa a grau de compliment del Pla de
modernització de l’oferta turística.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 942-950.

RGE núm. 1313/96, relativa a política del Govern respecte
del repartiment de les transferències corrents i de capital i
les subvencions amb càrrec a la secció 11, Presidència.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1255-1263.

RGE núm. 1371/96, relativa a mesures de prevenció i
inspecció de la sinistralitat laboral a les Illes Balears, un
cop transferides les competències.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1223-1231.

RGE núm. 1372/96, relativa a gestió i tractament de residus
hospitalaris a les Illes.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1299-1306.

RGE núm. 1377/96, relativa a participació del Govern en
inversions privades.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1231-1239.

RGE núm. 1587/96, relativa a política del Govern per tal de
protegir els elements patrimonials de les carreteres de les
Illes Balears que tenen un especial interès paisatgístic i
turístic.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1263-1271.

RGE núm. 1730/96, relativa a política sanitària del Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1306-1317.

RGE núm. 2111/96, relativa a criteris del Govern en
matèria de finançament autonòmic.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1368-1380.

RGE núm. 2223/96, relativa a política del Govern sobre
l’aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de foment del
patrimoni històric de les Illes Balears.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1596-1605.

RGE núm. 2968/96, relativa a criteris de la política del
Govern en matèria de joventut.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1605-1615.

RGE núm. 4341/96, relativa a política de normalització
lingüística a l’administració de justícia de les Illes Balears.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1679-1687.

RGE núm. 4386/96, relativa a política del Govern en relació
amb la Societat Balear de Capital Risc.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1636-1643.

RGE núm.  4434/96, relativa a gestió del POOT de l’illa de
Mallorca.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1745-1758.

RGE núm. 4532/96, relativa a política del Govern respecte
a mesures per tal de conèixer i prevenir els efectes que el
canvi climàtic provoca a les nostres illes.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1977-1984.

RGE núm. 4573/96, relativa a criteris del Govern de les
Illes Balears per regular l’activitat turística en règim d’ús
compartit, coneguda com a time sharing.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1984-1994.
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RGE núm. 4574/96, relativa a política en matèria de
declaració i gestió d’espais naturals protegits.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1946-1956.

RGE núm. 4607/96, relativa a accions prioritàries del
Govern davant la propera assumpció de competències en
matèria d’Universitat.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2132-2142.

RGE núm. 4640/96, relativa a política d’acció social.
DS núm. 54 (5 de novembre), pàg. 2082-2093.

RGE núm. 4670/96, relativa a política del Govern en
matèria de transport terrestre.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2317-2327.

RGE núm. 4840/96, relativa a política d’ordenació de
l’oferta turística d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2011-2023.

RGE núm. 4847/96, relativa a gestió de Foment Industrial.
DS núm. 54 (5 de novembre), pàg. 2093-2103.

MOCIONS

RGE núm. 3091/95, relativa a gestió dels comptes generals
de la comunitat autònoma.
DS núm. 25 (12 de març), pàg. 902-906.

RGE núm. 3145/95, relativa a política de transports per
carretera.
DS núm. 25 (12 de març), pàg. 906-913.

RGE núm. 3809/95, relativa a política d’habitatge i sòl del
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 25 (12 de març), pàg. 913-918.

RGE núm. 1542/96, relativa a política del Govern respecte
del Pla energètic.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1081-1089.

RGE núm. 1729/96, relativa a grau de compliment del Pla
de modernització de l’oferta turística.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1118-1123.

RGE núm. 2525/96, relativa a política del Govern per tal de
protegir els elements patrimonials de las carreteres de les
Illes Balears que tenen un especial interès paisatgístic i
turístic.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1449-1460.

RGE núm. 2539/96, relativa a mesures de prevenció i
inspecció de la sinistralitat laboral de les Illes Balears.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1460-1464.

RGE núm. 2547/96, relativa a participació del Govern en
inversions privades.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1482-1488.

RGE núm. 5000/96, relativa a criteris de la política del
Govern en matèria de Joventut.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1895-1901.

RGE núm. 5011/96, relativa a política del Govern sobre
l’aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de foment del
patrimoni històric de les Illes Balears.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1901-1906.

RGE núm. 5182/96, relativa a política del Govern en
matèria de normalització lingüística a l’Administració de
Justícia.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1932-1938.

RGE núm. 5186/96, relativa a gestió del POOT de l’illa de
Mallorca.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1938-1946.

RGE núm. 5423/96, relativa a política en matèria de
declaració i gestió d’espais naturals protegits.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2055-2064.

RGE núm. 5515/96, relativa a criteris del Govern per
regular l’activitat turística en règim d’ús compartit
coneguda com a time sharing.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2123-2128.

RGE núm. 5534/96, relativa a política del Govern respecte
a mesures per tal de conèixer i prevenir els efectes que el
canvi climàtic provoca a les nostres illes.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2128-2132.

RGE núm. 5545/96, relativa a política d’ordenació de
l’oferta turística d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2161-2169.

RGE núm. 5725/96, relativa a política d’acció social.
DS núm. 57 (19 de novembre), pàg. 2182-2189.

RGE núm. 5727/96, relativa a la gestió de Foment
Industrial, SA.
DS núm. 57 (19 de novembre), pàg. 2189-2197.

RGE núm. 5869/96, relativa a accions prioritàries del
Govern davant la propera assumpció de competències en
matèria d’universitat.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2312-2317.

PREGUNTES

RGE núm. 4037/95, relativa a comissió mixta Govern-
Consell Insular de Mallorca per tal de modificar el Pla de
residus.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 886-887.

RGE núm. 194/96, relativa a motius pels quals els
menorquins s’han traslladat a Palma per consultar
projectes de la Conselleria de Comerç i Indústria.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 887-888.
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RGE núm. 1047/96, relativa a bon domini de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 888.

RGE núm. 1048/96, relativa a com acreditar el “bon domini
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears”.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 889-890.

RGE núm. 1052/96, relativa a altres titulacions superiors
relacionades amb l’administració pública.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 890-891.

RGE núm. 1053/96, relativa a mèrits per accedir a les
beques de l’ordre de dia 8 de febrer del 1996 del conseller
de la Funció Pública.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 891.

RGE núm. 1111/96, relativa a projecte de reforestació a la
zona coneguda com el Pou d’en Caldés (Menorca).
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 888-889.

RGE núm. 1121/96, relativa a subvencions per a la
reforestació a la zona coneguda com el Pou d’en Caldés
(Menorca).
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 890.

RGE núm. 1246/96, relativa a dos hotels rurals ilAlegals a
Eivissa.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 930-931.

RGE núm. 1293/96, relativa a reunions de la comissió de
seguiment de les obres de la carretera Deià-Sóller.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 932-933.

RGE núm. 1295/96, relativa a opinió del Govern sobre la
creació de comissions d’investigació sense necessitat
d’obtenir el suport de la majoria dels diputats.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 962-963.

RGE núm. 1300/96, relativa a accions judicials davant
possible frau a l’Administració Pública per part de Yanko.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 935-936.

RGE núm. 1343/96, relativa a cost del servei de recaptació
de l’Ajuntament de Palma.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 998-999.

RGE núm. 1344/96, relativa a interessos pagats per
operacions de tresoreria.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 999-1001.

RGE núm. 1365/96, relativa a actes organitzats amb motiu
del Dia Internacional de la Dona.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 963-964.

RGE núm. 1374/96, relativa a mesures en relació a l’hotel
de turisme rural anomenat Cas Baladre.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 933-934.

RGE núm. 1375/96, relativa a indústria extractiva d’arenes
de Tirant Vell des Mercadal inclosa dins una ANEI.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 931-932.

RGE núm. 1378/96, relativa a procediment de selecció dels
ajuntaments per signar els convenis de normalització
lingüística.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 932.

RGE núm. 1379/96, relativa a iniciatives per donar
compliment a la Llei de comerç respecte de la inspecció
d’establiments comercials.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 934-935.

RGE núm. 1381/96, relativa a creació de l’Escola Balear de
l’Esport.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1028-1029.

RGE núm. 1382/96, relativa a colAlaboració amb la UIB per
a la creació d’agrupacions.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1029.

RGE núm. 1384/96, relativa a incompliment del Govern del
termini legal.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1031-1032.

RGE núm. 1385/96, relativa a rectificació de l’error
material constatat en el plànol 21.1.b del POOT.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1007-1008.

RGE núm. 1386/96, relativa a publicitat de la Conselleria
de Sanitat.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1032-1033.

RGE núm. 1396/96, relativa a subvencions de la Presidència
destinades a entitats, associacions i ajuntaments ubicats a
les diferents illes.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1075-1076.

RGE núm. 1419/96, relativa a compra de béns immobles
ubicats a les diferents illes.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1076-1077.

RGE núm. 1422/96, relativa a canvis de titulars en alguna
de les conselleries del Govern.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1077-1078.

RGE núm. 1423/96, relativa a atribució de competències als
consells insulars en matèria d’escoles infantils.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1078-1079.

RGE núm. 1424/96, relativa a retard en l’atribució de
competències d’agricultura als consells insulars.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1079.

RGE núm. 1434/96, relativa a informació de la
convocatòria de concursos públics de l’Ibatur.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1004-1005.
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RGE núm. 1436/96, relativa a consulta documentació dels
concursos públics convocats per Ibatur.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1008.

RGE núm. 1532/96, relativa a utilitat per a la prevenció
d’incendis forestals del tancat de la finca particular del
gerent de l’empresa pública Sefobasa.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1001.

RGE núm. 1533/96, relativa a utilització de mitjans
personals i materials de l’empresa  Sefobasa per a treballs
particulars.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1001-1002.

RGE núm. 1534/96, relativa a investigació sobre l’existència
d’irregularitats a Sefobasa.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1006.

RGE núm. 1546/96, relativa a calendari de Vicepresidència
del Govern per al 1996.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1027-1028.

RGE núm. 1548/96, relativa a compliment de la Llei de
normalització lingüística per part del president del Govern
de la Comunitat Autònoma.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1029-1030.

RGE núm. 1549/96, relativa a aplicació a les Illes Balears de
les mesures contemplades en el Reglament (CEE) 2078/92,
de 30 de juny.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1030-1031.

RGE núm. 1550/96, relativa a desenvolupament del Reial
Decret 928/1995, de 9 de juny, a les Illes Balears.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1032.

RGE núm. 1551/96, relativa a compliment de la Llei de
normalització lingüística en la correspondència de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i els centres que
en depenen.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1033-1034.

RGE núm. 1553/96, relativa a l’eliminació de tanques
publicitàries i restes de tanques publicitàries a les
carreteres de les Illes Balears.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1080-1081.

RGE núm. 1556/96, relativa a valoració de resultats de
l’execució del programa Leader a Mallorca.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1003-1004.

RGE núm. 1558/96, relativa a relació que té la divulgació de
les activitats de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports amb l’adquisició de vestuari esportiu.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1006.

RGE núm. 1559/96, relativa a destinataris del vestuari
esportiu adquirit per la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1006.

RGE núm. 1563/96, relativa a transferències de l’Insalud a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1005-1006.

RGE núm. 1564/96, relativa a gestió de l’Hospital de
Manacor.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1008-1009.

RGE núm. 1568/96, relativa a convocatòria pública per
cobrir la plaça de cap de magatzem i projectes de Ficobalsa.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1026-1027.

RGE núm. 1576/96, relativa a canvi dels indicadors de la
carretera entre Eivissa i Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1002-1003.

RGE núm. 1743/96, relativa a mesures d’urgència que
pensa prendre el Govern davant l’alarma creada per la
possible relació entre l’encefalopatia bovina espongiforme
(de les “vaques boges”) i la malaltia de Creutzfeld-Jakob,
que afecta les persones.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1113.

RGE núm. 1778/96, relativa a llocs per obtenir la
documentació de l’Ibavi a Menorca.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1114-1115.

RGE núm. 1779/96, relativa a incorporació de les Balears
a la xarxa Eco-islands.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1116-1117.

RGE núm. 1780/96, relativa a incorporació de les Balears
a la xarxa Islanet.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1117-1118.

RGE núm. 1781/96, relativa a presència del conseller sense
cartera en el futur nou govern.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1147-1148.

RGE núm. 1782/96, relativa a creació de la Conselleria del
Medi Ambient.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1148-1150.

RGE núm. 1783/96, relativa a normalització del topònim de
la ciutat de Maó.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1149-1150.

RGE núm. 1784/96, relativa a adquisició de l’obra “Cap de
freixe” de Maties Quetglas.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1151-1152.

RGE núm. 1789/96, relativa a situació de l’aval concedit per
Isba a Bayopsa.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1150.

RGE núm. 1790/96, relativa a posar en coneixement del Sr.
Aznar que les Illes Balears paguen més del que reben.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1152-1153.
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RGE núm. 1791/96, relativa a augment de l’elaboració de
panades a l’illa de Menorca.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1188-1189.

RGE núm. 1792/96, relativa a objectiu i cost de la publicitat
de la Conselleria d’Agricultura sobre les panades.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1215-1216.

RGE núm. 1859/96, relativa a menorquins que es
desplaçaren a Palma de Mallorca per assistir a la
conferència organitzada amb motiu del Dia Mundial dels
drets del consumidor, organitzada per la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1153.

RGE núm. 1868/96, relativa a motiu pel qual s’ha decidit
suspendre la campanya especial de promoció a Anglaterra
anunciada durant la World Travel Market.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1108-1109.

RGE núm. 1869/96, relativa a valoracions sobre l’evolució
del mercat alemany cara a la temporada ‘96.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1109-1111.

RGE núm. 1870/96, relativa a places en la modalitat del
“tot inclòs”.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1111.

RGE núm. 1880/96, relativa a participació de la Comunitat
Autònoma en el finançament de la Universitat
Internacional de Menorca.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1154-1155.

RGE núm. 1895/96, relativa a negociació del traspàs per
part del Govern de l’Estat d’aportacions a la normalització
de la llengua catalana a les Balears.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1111-1113.

RGE núm. 1896/96, relativa a ordenació legal i funcional
dels diversos museus d’àmbit local existents.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1115-1116.

RGE núm. 1897/96, relativa a iniciativa legislativa en
l’àmbit de la protecció i el foment del patrimoni
historicoartístic.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1146-1147.

RGE núm. 1900/96, relativa a ajuts concedits al Festival
Chopin de Valldemossa i al Festival de Pollença.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1150-1151.

RGE núm. 1901/96, relativa a aportació econòmica de la
Conselleria de Turisme a l’organització del cicle de concerts
“Un hivern a Mallorca 1996".
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1153-1154.

RGE núm. 1902/96, relativa a mitjans pels quals s’anuncià
la convocatòria per cobrir la plaça de cap de magatzem i
projectes de Ficobalsa.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1183-1184.

RGE núm. 1903/96, relativa a requisits exigits en la
convocatòria per cobrir la plaça de cap de magatzem i
projectes de Ficobalsa.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1184-1185.

RGE núm. 1904/96, relativa a nova exposició pública del
Pla Director Sectorial de pedreres de les Illes Balears.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1114.

RGE núm. 1905/96, relativa a nova exposició pública del
Pla Director Sectorial de carreteres de les Illes Balears.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1117.

RGE núm. 1906/96, relativa a aprovació inicial del Pla
territorial parcial del Pla de Mallorca.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1148.

RGE núm. 2010/96, relativa a línia elèctrica en el pla de
Corona.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1113-1114.

RGE núm. 2011/96, relativa a sessions del Comitè d’honor
de la Comissió per a la commemoració dels 100 anys de
l’Aplec de les Rondalles Mallorquines.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1184.

RGE núm. 2012/96, relativa a risc d’accidentalitat de la
variant de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Alaior.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1185-1186.

RGE núm. 2013/96, relativa a decisions del Consell Social
assessor en matèria de normalització lingüística.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1187.

RGE núm. 2014/96, relativa a convenis signats i en vigor
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la
Comunitat Autònoma de Catalunya.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1188.

RGE núm. 2034/96, relativa a menorquins en l’Orquestra
de Joves Intèrprets de les Illes Balears.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1189-1190.

RGE núm. 2035/96, relativa a sessions de la Comissió
Executiva de la Comissió per a la commemoració dels 100
anys de l’Aplec de Rondalles Mallorquines, creada pel
Decret 1796, de 16 de gener.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1216-1217.

RGE núm. 2036/96, relativa a decisions preses pel Comitè
d’honor de la Comissió per a la commemoració dels 100
anys de l’Aplec de Rondalles Mallorquines.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1221-1222.

RGE núm. 2042/96, relativa a supressió de l’empresa
pública Seamasa.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1221.
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RGE núm. 2043/96, relativa a possibilitat de consultar la
documentació referida a la contractació de les obres
d’electrificació de la zona rural d’es Pontarró, en alguna
dependència de la Conselleria d’Agricultura a Menorca.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1249.

RGE núm. 2044/96, relativa a cost del suplement “Diari de
l’Escola”.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1250.

RGE núm. 2045/96, relativa a objectiu de la publicació del
suplement “Diari de l’Escola”.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1251.

RGE núm. 2046/96, relativa a possibilitat de consultar la
documentació referida a la construcció de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Santa Gertrudis en
alguna dependència del Govern a Eivissa.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1252-1253.

RGE núm. 2047/96, relativa a objectiu de la publicació del
butlletí informatiu “Solcs i Ones” núm. 19.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1253-1254.

RGE núm. 2048/96, relativa a manifestacions del Sr. Trillo
sobre la creació de comissions d’investigació parlamentària.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1328.

RGE núm. 2049/96, relativa a resultat de l’informe sobre la
conveniència de la utilització de dimilín en la lluita contra
la processionària.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1329-1330.

RGE núm. 2050/96, relativa a aprovació definitiva del Pla
Director Sectorial d’equipaments comercials de les Illes
Balears.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1331-1332.

RGE núm. 2051/96, relativa a aprovació inicial i exposició
pública del Pla Director Sectorial d’ubicació d’indústries
energètiques a Menorca.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1331-1332.

RGE núm. 2112/96, relativa a continguts de la reunió
mantinguda entre el president de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el president de la Generalitat Valenciana.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1210-1212.

RGE núm. 2113/96, relativa a continguts de la reunió
mantinguda entre el president de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el president de la Generalitat de
Catalunya.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1212-1213.

RGE núm. 2115/96, relativa a aportacions del Govern als
consells insulars de Mallorca i de Menorca per cobrir el
dèficit en béns immobles.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1333-1334.

RGE núm. 2116/96, relativa a motius pels quals la
Conselleria d’Agricultura es va negar a contestar la
pregunta RGE núm. 130/96.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1361-1362.

RGE núm. 2117/96, relativa a motius pels quals la
Conselleria d’Agricultura es va negar a contestar la
pregunta RGE núm. 130/96.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1366-1367.

RGE núm. 2118/96, relativa a concessió de noves llicències
de caça.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1394-1395.

RGE núm. 2121/96, relativa a regulació de les rebaixes a les
Illes Balears.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1182-1183.

RGE núm. 2126/96, relativa a objectiu de les obres de
reforma de l’interior de l’edifici del carrer Palau, 17,
adscrit a la Conselleria d’Economia.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1439.

RGE núm. 2127/96, relativa a calendari previst per la
COPOT per a la construcció d’una nova seu per a la
conselleria.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1396-1397.

RGE núm. 2128/96, relativa a previsió de despesa per a la
construcció de la nova seu de la COPOT.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1398.

RGE núm. 2129/96, relativa a substitució de la senyalització
en pòrtics a l’illa de Menorca.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1399-1400.

RGE núm. 2130/96, relativa a destí dels ingressos prevists
per a la posada en funcionament d’un bingo autonòmic.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1401.

RGE núm. 2131/96, relativa a convocatòria d’eleccions
sindicals.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1442-1443.

RGE núm. 2132/96, relativa a abandonament del projecte
de cultiu del “combustible verd”.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1446-1447.

RGE núm. 2133/96, relativa a implantació d’un examen per
a caçadors que solAliciten per primera vegada la llicència de
caça.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1476.

RGE núm. 2134/96, relativa a elaboració de l’avantprojecte
de llei de cambres agràries.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1477.
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RGE núm. 2135/96, relativa a compliment de la Llei 1/1992,
pel que fa a les condicions que han de reunir els
establiments que emparen els animals vagabunds o
abandonats.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1478-1479.

RGE núm. 2136/96, relativa a punts de control sanitari del
bestiar viu que ve de fora de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1479-1480.

RGE núm. 2137/96, relativa a inclusió del camí d’Alpare
entre els camins rurals de l’illa de Menorca que s’han de
millorar durant l’any 1996.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1481.

RGE núm. 2138/96, relativa a volum de llet tractada per
l’empresa Agama l’any 1995.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1481-1482.

RGE núm. 2161/96, relativa a avals concedits a
ajuntaments per al finançament d’obres de depuradores
d’aigua.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1213-1214.

RGE núm. 2163/96, relativa a recaptació en concepte de
sancions dels subprograma “ordenació del turisme” durant
l’any 1995.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1214.

RGE núm. 2165/96, relativa a recaptació en concepte de
taxes del subprograma “ordenació del turisme” durant
l’any 1995.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1214-1215.

RGE núm. 2188/96, relativa a rampa d’accés a sa Llotja per
a minusvàlids.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1217-1218.

RGE núm. 2226/96, relativa a joves menorquins que han
pogut gaudir de les instalAlacions d’es Torretó, Biniparratx
i sa torre de Son Ganxo entre novembre de 1995 i abril de
1996.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1249-1250.

RGE núm. 2227/96, relativa a població de conills a l’illa de
Menorca.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1250-1251.

RGE núm. 2228/96, relativa a si subvencionarà el Govern
balear el desplaçament dels pagesos de Mallorca per a
l’adquisició dels productes fitosanitaris per a patates oferts
per l’empresa Serveis de Millora Agrària, SA.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1251-1252.

RGE núm. 2229/96, relativa a obres d’adequació de la Sala
d’Audiències del Claustre del Carme per a utilització de la
delegació del Conservatori de Música de Menorca.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1253.

RGE núm. 2230/96, relativa a obertura de les instalAlacions
d’es Torretó, Biniparratx i sa torre de Son Ganxo, a
Menorca, entre novembre de 1995 i abril de 1996.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1254-1255.

RGE núm. 2232/96, relativa a atenció al públic de l’oficina
de la Direcció General de Joventut a Maó.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1328-1329.

RGE núm. 2242/96, relativa a modificació dels decrets
d’aplicació de la LEN en matèria d’alzinars.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1218-1219.

RGE núm. 2243/96, relativa a alta fiscal de les empreses
públiques.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1219-1220.

RGE núm. 2245/96, relativa a cost total de les inversions a
les finques de ses Garrigues d’Amunt de Sencelles.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1220-1221.

RGE núm. 2246/96, relativa a cost de la transformació de
les instalAlacions de ses Garrigues d’Amunt de Sencelles.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1222-1223.

RGE núm. 2247/96, relativa a funció d’atenció a
minusvàlids de les instalAlacions de ses Garrigues d’Amunt
de Sencelles.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1247-1248.

RGE núm. 2248/96, relativa a inversió a ses Garrigues
d’Amunt de Sencelles.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1248-1249.

RGE núm. 2271/96, relativa a obres d’ampliació de la
carretera Santa Margalida-Can Picafort.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1294-1295.

RGE núm. 2305/96, relativa a pla de protecció civil cas de
produir-se un accident nuclear.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1295.

RGE núm. 2335/96, relativa a criteris per accés als llocs de
feina d’empreses públiques.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1298.

RGE núm. 2337/96, relativa a obres d’ampliació de la
carretera Santa Margalida-Can Picafort.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1293-1294.

RGE núm. 2343/96, relativa a autorització de la Conselleria
d’Agricultura a les obres d’ampliació de la carretera Santa
Margalida-Can Picafort.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1297-1298.

RGE núm. 2385/96, relativa a accions perquè els
apartaments turístics facin ús d’escalfadors elèctrics.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1298-1299.
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RGE núm. 2386/96, relativa a aptituds dels guies turístics
amb contractes de majoristes de viatges d’altres països.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1326-1327.

RGE núm. 2387/96, relativa a tala de pins a Can Guillem a
Santa Agnès de Corona.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1290-1291.

RGE núm. 2388/96, relativa a inici de les obres
d’ilAluminació al port de Ciutadella.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1295-1296.

RGE núm. 2389/96, relativa a borses de contractació a les
oficines d’informació juvenil.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1296-1297.

RGE núm. 2396/96, relativa a composició de la Secció
Menorquina de la Comissió d’Agroturisme i altres
activitats complementàries.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1330-1331.

RGE núm. 2397/96, relativa a composició de la Secció
Menorquina de la Comissió d’Activitats d’Hostaleria Rural
i Turisme d’Interior.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1330-1331.

RGE núm. 2398/96, relativa a presència dels representants
dels consells insulars i dels ajuntaments en les seccions
insulars de la Comissió d’Activitats d’hostaleria Rural i
Turisme d’Interior i de la Comissió d’Agroturisme i altres
activitats complementàries.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1332-1333.

RGE núm. 2399/96, relativa a constitució i reunions de la
Secció Menorquina de la Comissió d’Agroturisme i altres
activitats complementàries.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1334.

RGE núm. 2400/96, relativa a constitució i reunions de la
Secció Menorquina d’Activitats i d’Hostaleria Rural i
Turisme d’Interior.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1396.

RGE núm. 2404/96, relativa a informació de la projecció de
la pelAlícula “Más allá de Rangún” a Maó.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1397-1398.

RGE núm. 2405/96, relativa a retirada de la tanca
publicitària de l’EDAR Ciutadella Sud.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1398-1399.

RGE núm. 2485/96, relativa a delimitació del domini públic
hidràulic.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1290-1291.

RGE núm. 2486/96, relativa a consum real d’aigua
subterrània per reguiu agrícola.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1292-1293.

RGE núm. 2487/96, relativa a partida pressupostària per la
qual aconseguí l’Hble. Sr. Conseller Sr. Marià Socias que
es facin o subvencionin les obres de millora a la rectoria de
l’església de Santa Margalida.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1327-1328.

RGE núm. 2488/96, relativa a resultat econòmic del procés
de liquidació del contracte administratiu referit a les obres
de “Projecte modificat condicionament C-710 de Pollença
a Andratx del km 51,600 al 61,800, tram Sóller-Deià.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1297.

RGE núm. 2495/96, relativa a plans especials contemplats
a l’article 9 de la Llei d’espais naturals.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1363-1364.

RGE núm. 2500/96, relativa a personal científic i de
vigilància del parc natural de s’Albufera des Grau.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1400-1401.

RGE núm. 2501/96, relativa a aplicació a Menorca de les
mesures contemplades en el Reial Decret 928/1995, de 9 de
juny.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1401-1402.

RGE núm. 2502/96, relativa a política d’inversions a
societats de capital risc.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1362-1363.

RGE núm. 2507/96, relativa a motius d’incompliment de
l’Ordre que regula la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura a
sobre les praderies de fanerògames marines en aigües de
l’arxipèlag balear.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1364-1365.

RGE núm. 2538/96, relativa a Pla Director de gestió dels
residus sòlids urbans.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1367.

RGE núm. 2540/96, relativa a Pla Director de gestió dels
residus sòlids urbans.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1395-1396.

RGE núm. 2586/96, relativa a contractació d’inspector de
turisme.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1365-1366.

RGE núm. 2587/96, relativa a raons que obliguen que el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es publiqui en dues dimensions diferents.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1367-1368.

RGE núm. 2588/96, relativa a inventari de punts
d’abocament d’aigües domèstiques i industrials.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1358-1359.

RGE núm. 2589/96, relativa a inventari d’aprofitament
d’aigües subterrànies.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1359-1360.
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RGE núm. 2590/96, relativa a decisions a prendre en relació
als aqüífers sobreexplotats o amb risc de sobreexplotació.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1360-1361.

RGE núm. 2591/96, relativa a creació de les Juntes Insulars
d’Explotació.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1365.

RGE núm. 2774/96, relativa a catalogació de noves places
en educació primària.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1447-1448.

RGE núm. 2775/96, relativa a mesures d’inspecció de
l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1476-1477.

RGE núm. 2781/96, relativa a xarxa de control de qualitat
per les aigües superficials.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1444.

RGE núm. 2783/96, relativa a problemes de gestió del Parc
de Mondragó.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1445-1446.

RGE núm. 2784/96, relativa a perillositat d’una cruïlla de
carreteres a la vila de Pollença.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1448-1449.

RGE núm. 2800/96, relativa a suport a les polítiques de
normalització lingüística als sindicats, UGT i CCOO.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1477-1478.

RGE núm. 2801/96, relativa a nomenament de Director o
Directora General de Joventut.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1479.

RGE núm. 2802/96, relativa a situació i funcionament de la
Comissió Interdepartamental de Joventut.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1480-1481.

RGE núm. 2805/96, relativa a actuacions a Menorca,
Eivissa i Formentera durant la setmana de l’hipertensió.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1439-1440.

RGE núm. 2806/96, relativa a justificació de les
subvencions per cursets de formació atorgades per la
Conselleria de Comerç i Indústria durant l’any 1993.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1441-1442.

RGE núm. 2807/96, relativa a decisió del Govern en relació
a la contractació del Sr. Andreu Pizá.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1474-1476.

RGE núm. 2808/96, relativa a explicació de les obres
iniciades a l’espigó del moll de ribera de Sant Antoni de
Portmany.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1448.

RGE núm. 2810/96, relativa a pla d’intercanvi de xeringues
i oferta de preservatius a Menorca, Eivissa i Formentera.

DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1440-1441.

RGE núm. 2811/96, relativa a irregularitats a Sefobasa.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1443-1444.

RGE núm. 3617/96, relativa a compromisos o acords i
exigències per assegurar el vot del diputat AvelAlí
Casasnovas a la investidura del President de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1587.

RGE núm. 4120/96, relativa a exclusió dels representants
dels sindicats en les entrevistes realitzades en la primera
visita oficial a l’illa de Menorca.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1589-1590.

RGE núm. 4388/96, relativa a grau de compliment del pla
quadriennal de serveis socials i assistència social.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1590-1591.

RGE núm. 4389/96, relativa a nou pla de serveis socials i
assistència social.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1594-1595.

RGE núm. 4390/96, relativa a Consell Superior d’acció
social.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1631.

RGE núm. 4533/96, relativa a antic propietari de l’edifici de
la Conselleria d’Obres Públiques.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1589.

RGE núm. 4534/96, relativa a condicions econòmiques en
la compra de l’edifici de la Conselleria d’Obres Públiques.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1594.

RGE núm. 4588/96, relativa a aprovació inicial del Pla
territorial parcial del Pla de Mallorca.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1630-1631.

RGE núm. 4589/96, relativa a nova exposició pública del
Pla director sectorial de carreteres de les Illes Balears.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1633-1634.

RGE núm. 4660/96, relativa a compensació a l’Ajuntament
d’es Mercadal pels perjudicis ocasionats pel retard en
l’inici de les obres de construcció del poliesportiu.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1634-1635.

RGE núm. 4671/96, relativa a fondeig de vaixells a
Portocolom.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1634.

RGE núm. 4672/96, relativa a estat de la carretera de Deià
a Sóller.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1635-1636.

RGE núm. 4695/96, relativa a constitució de la Mesa del
Diàleg Social.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1587.
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RGE núm. 4696/96, relativa a situació en què es troben les
negociacions per a la construcció de la Biblioteca a Can
Salas.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1588-1589.

RGE núm. 4697/96, relativa a criteris del Pla territorial
parcial de la Serra de Tramuntana.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1591-1592.

RGE núm. 4698/96, relativa a abusos en la contractació i
explotació d’apartaments en règim de temps compartit o
multipropietat.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1595-1596.

RGE núm. 4699/96, relativa a eliminació dels “punts
negres” de la xarxa de carreteres.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1627-1628.

RGE núm. 4700/96, relativa a temporada d’estiu de
rebaixes.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1592-1593.

RGE núm. 4701/96, relativa a condicionament dels accessos
al túnel de Sóller.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1631-1632.

RGE núm. 4702/96, relativa a modificació de l’ordre que
regula l’ensenyament en llengua catalana als centres
educatius de Balears.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1628-1629.

RGE núm. 4703/96, relativa a reducció del projecte del
Parc d’innovació tecnològica.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1632.

RGE núm. 4704/96, relativa a actuacions que ha realitzat el
Govern de la Comunitat sobre artesania a l’exercici de
l’any 1995 i enguany.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1629-1630.

RGE núm. 4705/96, relativa a retall d’inversions i de
dotacions de personal duta a terme pel Ministeri
d’Educació.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1632-1633.

RGE núm. 4706/96, relativa a criteris d’inversions en
camins rurals a diferents municipis de les Illes proposats
per a l’any 1996.
DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg. 1593-1594.

RGE núm. 4709/96, relativa a elaboració del decret de
mínims de l’àrea curricular en llengua catalana.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1673.

RGE núm. 4722/96, relativa a motiu pel qual s’adquirí el
solar anomenat sa Casa Nova.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1706-1707.

RGE núm. 4778/96, relativa a guardes de caça.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1673-1674.

RGE núm. 4779/96, relativa a codi ètic del govern autònom.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1677-1678.

RGE núm. 4876/96, relativa a perceptor de les subvencions
concedides a l’Agrupació Forestal del Mediterrani.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1710.

RGE núm. 4877/96, relativa a problemes que impedeixen la
continuació de les obres en estacions de tren.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1712.

RGE núm. 4924/96, relativa a finançament de les activitats
de la Fundació Antoni Maura.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1708-1709.

RGE núm. 4925/96, relativa a nova taxa aeroportuària.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1710-1712.

RGE núm. 4926/96, relativa a si està d’acord el Govern a no
reformar el decret de la ITV amb la finalitat d’aconseguir
d’aquesta manera la ruptura del pacte de govern del
Consell Insular de Mallorca.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1671.

RGE núm. 4927/96, relativa a campanyes de promoció i
difusió de la Junta Arbitral de consum de les Illes Balears.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1671-1672.

RGE núm. 4929/96, relativa a inici del curs del conservatori
de música.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1678.

RGE núm. 4930/96, relativa a concurs de trasllat de
funcionaris que pugui ser utilitzat com un element de
normalització lingüística.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1709-1710.

RGE núm. 4931/96, relativa a solució a la llista d’espera per
accedir a la teràpia amb metadona.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1672-1673.

RGE núm. 4932/96, relativa a motiu de l’endarreriment
que sofreix la creació del centre de salut de Santa Eulàlia.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1678-1679.

RGE núm. 4933/96, relativa a inspeccions que s’han
realitzat des del maig en matèria agroalimentària.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1707-1708.

RGE núm. 4934/96, relativa a criteris i partida del
pressupost en la qual es té previst pagar la inversió de 36
milions de pessetes signat per l’Ajuntament de Manacor.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1674-1675.

RGE núm. 4959/96, relativa a obres de la infraestructura de
desguàs de la ciutat d’Eivissa.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1675-1676.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1996 /Fascicle 1 65

 

RGE núm. 4960/96, relativa a inversions del Govern central
en el Pla de modernització del comerç.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1676-1677.

RGE núm. 4993/96, relativa a condicions econòmiques en
l’adquisició del solar sa Casa Nova.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1969-1970.

RGE núm. 5001/96, relativa a construcció de la seu del
Consell Insular d’Eivissa.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1889-1890.

RGE núm. 5002/96, relativa a cost de la construcció dels
dics exteriors del port de Ciutadella.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1894.

RGE núm. 5003/96, relativa a resultat de l’estudi
“Producció i reproducció dels grups lingüístics minoritaris
a la Unió Europea.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1931-1932.

RGE núm. 5004/96, relativa a pla d’usos portuaris per al
port de Ciutadella.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1975.

RGE núm. 5005/96, relativa a aportació econòmica del
Govern balear a la construcció dels dics exteriors del port
de Ciutadella.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2007.

RGE núm. 5006/96, relativa a adquisició de l’obra Cap de
Freixe de Maties Quetglas.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2007.

RGE núm. 5007/96, relativa a concerts de l’Orquestra Jove
de les Illes Balears a Menorca.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2008-2009.

RGE núm. 5009/96, relativa a increment de les taxes de la
Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1932.

RGE núm. 5027/96, relativa a creació d’una comissió de
seguiment del traspàs de competències en educació.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1893-1894.

RGE núm. 5034/96, relativa a creació del Consell Assessor
de normalització lingüística.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1888-1889.

RGE núm. 5035/96, relativa a elaboració del mapa de
sociolingüística.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1925-1926.

RGE núm. 5170/96, relativa a construcció d’un assut al
torrent de Lluc.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1930-1931.

RGE núm. 5183/96, relativa a hotels tancats.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1972-1973.

RGE núm. 5184/96, relativa a turistes que han hagut de
canviar d’establiment a causa del tancament del seu hotel.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2009-2010.

RGE núm. 5218/96, relativa a actuacions de la Conselleria
de Medi Ambient per a la desnitrificació de les aigües.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1890.

RGE núm. 5219/96, relativa a control de la Conselleria de
Medi Ambient del nivell de nitrats a les aigües.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1894-1895.

RGE núm. 5220/96, relativa a lluita biològica contra l’eruga
de la processionària.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1926-1927.

RGE núm. 5226/96, relativa a abstenció dels auditors de
l’auditoria a Bon Sossec, SA (1993).
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1888.

RGE núm. 5227/96, relativa a ajuts al tercer món.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1927-1929.

RGE núm. 5228/96, relativa a subvenció a l’”Asociación de
mujeres empresarias”.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1929-1930.

RGE núm. 5229/96, relativa a reordenació de la carretera
PM-803 (Eivissa).
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1890-1891.

RGE núm. 5230/96, relativa a actuacions en el poblat de
Torralba d’en Salord (Menorca).
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1886-1887.

RGE núm. 5231/96, relativa a pla de detecció precoç del
càncer de mama.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1887-1888.

RGE núm. 5238/96, relativa a poliesportiu de Sóller.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1975-1976.

RGE núm. 5239/96, relativa a quantitat del Ministeri
d’Educació i Esports per a la construcció del conservatori
de Palma.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2010.

RGE núm. 5241/96, relativa a distribució del vídeo “Toy
Story”.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1926.
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RGE núm. 5251/96, relativa a aparthotel “Playa Club” de
Menorca.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1970.

RGE núm. 5254/96, relativa a butlletí de sanitat vegetal.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1923.

RGE núm. 5255/96, relativa a estudi sobre la joventut.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1891-1892.

RGE núm. 5256/96, relativa a vigilància a l’accés dels
centres de menors.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1923-1924.

RGE núm. 5257/96, relativa a cursos dels programes de
formació professional ocupacional de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1927.

RGE núm. 5258/96, relativa a cost que suposa refer la
rotonda de la carretera Sóller-Deià.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1892-1893.

RGE núm. 5259/96, relativa a inversió en compra de
patrimoni públic a Menorca.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1925.

RGE núm. 5350/96, relativa a nau dins sòl rústic de
Pollença.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1972-1973.

RGE núm. 5352/96, relativa a Pla de salut mental.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1968-1969.

RGE núm. 5353/96, relativa a finançament del Partit
Socialista de les Illes Balears PSOE.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1976-1977.

RGE núm. 5354/96, relativa a campanyes per potenciar la
donació d’òrgans.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1967.

RGE núm. 5355/96, relativa a activitats de formació
realitzades dins el programa Foner II.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1970-1971.

RGE núm. 5357/96, relativa a discriminació per motius de
transport dels ciutadans de Formentera.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1967-1968.

RGE núm. 5369/96, relativa a sancions a establiments
turístics per no acatar l’ordre de tancament.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2053-2054.

RGE núm. 5370/96, relativa a queixes per la mala actuació
d’alguns monitors del campament de Cala Fondal.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2054-2055.

RGE núm. 5391/96, relativa a establiments turístics
denunciats als tribunals per no acatar l’ordre de
tancament.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2047-2048.

RGE núm. 5393/96, relativa a exclusió dels municipis que
no estan governats pel PP en les promocions de l’Ibavi
d’habitatges de protecció oficial.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2050-2051.

RGE núm. 5410/96, relativa a competències transferides als
consells insulars.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2048-2049.

RGE núm. 5492/96, relativa a inspeccions als hotels de “tot
inclòs”.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2049-2050.

RGE núm. 5494/96, relativa a previsió pressupostària per
a la piscina coberta a Ciutadella.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2051-2052.

RGE núm. 5495/96, relativa a colAlaboració amb la unitat
de cures palAliatives.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2050.

RGE núm. 5496/96, relativa a programes per a la prevenció
de l’osteoporosi a la menopausa.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2052-2053.

RGE núm. 5551/96, relativa a situació de l’expedient
sancionador contra Formentera Interplan, SA.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2121-2122.

RGE núm. 5615/96, relativa a període de vigència del Pla
mestral.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2118-2119.

RGE núm. 5616/96, relativa a valoració d’un any del Pla
mestral.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2119-2120.

RGE núm. 5622/96, relativa a accessibilitat per a tothom de
la formació ocupacional.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2119.

RGE núm. 5623/96, relativa a modificació del Reglament
del Conservatori de Música, Dansa i Art Dramàtic.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2120-2121.

RGE núm. 5624/96, relativa a consell escolar del
Conservatori de Música, Dansa i Art Dramàtic.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2122.

RGE núm. 5625/96, relativa a agrupacions artístiques.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2122-2123.
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RGE núm. 5626/96, relativa a elecció dels càrrecs
unipersonals del Conservatori Professional de Música,
Dansa i Art Dramàtic.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2123.

RGE núm. 5710/96, relativa a canvi d’ubicació del centre de
salut de s’Arenal.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2161.

RGE núm. 5746/96, relativa a situació del Conveni amb
Múrcia i València en matèria de Turisme.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2158-2159.

RGE núm. 5747/96, relativa a aprovació parlamentària del
Conveni amb Múrcia i València en matèria de Turisme.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2159-2160.

RGE núm. 5748/96, relativa a càncer per sobreexposició a
l’amiant.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2159.

RGE núm. 5749/96, relativa a edificis contaminats per
amiant.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2160-2161.

RGE núm. 5901/96, relativa a actuacions de l’Ibavi a
Felanitx.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2228-2229.

RGE núm. 5910/96, relativa a criteris de selecció dels
funcionaris assistents als cursos de l’IBAP.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2232-2233.

RGE núm. 5929/96, relativa a informació d’ofertes de
treball a les oficines i punts d’informació juvenil.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2230-2231.

RGE núm. 5930/96, relativa a contingut de les negociacions
del Govern balear amb el Bisbat de Mallorca per a la gestió
de les instalAlacions juvenils dependents de la Comunitat
Autònoma.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2234-2235.

RGE núm. 5931/96, relativa a contingut de la pròxima
reunió entre Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i Govern de la Generalitat de Catalunya.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2235.

RGE núm. 5932/96, relativa a personatges femenins de la
història de Menorca en el calendari de la Comissió
Interdepartamental de la Dona per al 1997.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2235-2236.

RGE núm. 5933/96, relativa a reaccions al discurs del
president de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
el marc de la World Travel Market.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2236-2237.

RGE núm. 5934/96, relativa a opinió del Govern balear
sobre les manifestacions del Sr. Rodrigo Rato, relatives al
Projecte de llei de règim econòmic i fiscal especial per a les
Illes Balears.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2306-2307.

RGE núm. 5935/96, relativa a realització d’una etapa del
Tour de França a l’illa de Mallorca.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2307-2308.

RGE núm. 5936/96, relativa a actes de la celebració dels 100
anys de les Rondalles realitzats a l’illa de Menorca.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2308-2309.

RGE núm. 5937/96, relativa a concerts de l’orquestra
Simfònica de Balears a Menorca, Eivissa i Formentera,
corresponents a la temporada 1996-97.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2310.

RGE núm. 5982/96, relativa a accidents mortals a piscines
d’ús colAlectiu i platges.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2229-2230.

RGE núm. 5983/96, relativa a aigua que vessa de
l’embassament del Gorg Blau.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2233-2234.

RGE núm. 5990/96, relativa a declaracions del conseller
d’Economia i Hisenda sobre turisme.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2227-2228.

RGE núm. 5991/96, relativa a ampliació de la carretera
731, d’Eivissa a Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2231-2232.

RGE núm. 6007/96, relativa a accions per prevenir
l’embaràs a l’adolescència.
DS núm. 58 (26 de novembre), pàg. 2228.

RGE núm. 6070/96, relativa a operació de permuta o canvi
de la propietat denominada “sa Casa Nova”.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2309-2310.

RGE núm. 6077/96, relativa a quioscs de la ribera de Sant
Antoni de Portmany.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2303-2304.

RGE núm. 6078/96, relativa a expedients sancionadors
iniciats per la Conselleria de Turisme.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2304-2305.

RGE núm. 6079/96, relativa a expedients incoats que
afecten a allotjaments turístics que s’exploten sense
autorització de turisme.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2305.

RGE núm. 6080/96, relativa a expedients incoats referents
a cada tipus d’infracció de la normativa turística.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2305-2306.
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RGE núm. 6086/96, relativa a desglossament per illes de la
secció 32 del Projecte de pressuposts per al 1997.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2310-2311.

RGE núm. 6087/96, relativa a cost de la suspensió del
transvasament d’aigua de l’Ebre.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2311-2312.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2409/95, relativa a protecció de la capa d’ozó.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1009-1012.

RGE núm. 2534/95, relativa a inclusió de l’àrea natural de
ses Salines d’Eivissa i Formentera dins la xarxa europea de
conservació Natura 2000.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 950-956.

RGE núm. 2663/95, relativa a pronunciament contra l’ús de
les mines terrestres contra persones.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 965-968.

RGE núm. 2664/95, relativa a sistemes de bonificació pels
residents a les Illes Balears en el transport aeri.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1123-1129.

RGE núm. 2802/95, relativa a lliurament dels excedents
d’albercoc a la transformació i inclusió de l’albercoc dins
la llista de productes mediterranis amenaçats per la
competència.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1129-1132.

RGE núm. 2804/95, relativa a reforma estatutària.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1034-1041.

RGE núm. 2847/95, relativa a política autonòmica referida
a les corporacions locals.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1155-1160.

RGE núm. 2866/96, relativa a programa de borsa
d’habitatges de lloguer per a joves.
DS núm. 50 (22 d’octubre), pàg. 1956-1962.

RGE núm. 2956/95, relativa a adopció de mesures en
matèria de medi ambient.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 968-971.

RGE núm. 3037/95, relativa a control analític i garanties
sanitàries en la utilització de les aigües depurades.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 971-975.

RGE núm. 3255/95, relativa a mesures de control de la
contaminació atmosfèrica per ozó.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1190-1195.

RGE núm. 3812/95, relativa a modificació del Reial Decret
850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula l’ingrés i
l’adquisició d’especialitats en els cossos de funcionaris
docents.
DS núm. 32 (16 d’abril), pàg. 1160-1165.

RGE núm. 4088/95, relativa a foment dels refugis de caça.
DS núm. 34 (23 d’abril), pàg. 1239-1243.

RGE núm. 4097/95, relativa a regulació de les activitats dels
vehicles tot terreny en els espais naturals de les Illes
Balears.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1271-1275.

RGE núm. 221/96, relativa a normalització lingüística a
l’Administració perifèrica.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1340-1346.

RGE núm. 348/96, relativa a pla de maneig del milà reial a
l’illa de Menorca.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1405-1410.

RGE núm. 677/96, relativa a elaboració de nous indicadors
econòmics i ambientals.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1012-1016.

RGE núm. 738/96, relativa a creació d’una oficina d’atenció
a la immigració.
DS núm. 31 (16 d’abril), pàg. 1132-1140.

RGE núm. 746/96, relativa a reforma de la carretera de
Deià a Sóller.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1041-1051.

RGE núm. 757/96, relativa a mapa escolar.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1410-1418.

RGE núm. 822/96, relativa a proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Debat de presa en consideració, DS núm. 37 (30 d’abril), pàg.
1346-1355.

RGE núm. 832/96, relativa a modificació de l’IVA en els
ajuntaments.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1492-1497.

RGE núm. 929/96, relativa a incorporar el reciclatge com
a tractament prioritari dels plans directors per a la gestió
dels residus sòlids urbans de les illes d’Eivissa i Menorca.
DS núm. 28 (26 de març), pàg. 1016-1022.

RGE núm. 949/96, relativa a Projecte de Llei regulador de
la publicitat provinent del sector Públic.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1643-1650.

RGE núm. 1324/96, relativa a despenalització de la
interrupció voluntària de l’embaràs.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1051-1059.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1996 /Fascicle 1 69

 

RGE núm. 1340/96, relativa a regulació de les temporades
de rebaixes als comerços de les Illes Balears.
DS núm. 29 (26 de març), pàg. 1059-1062.

RGE núm. 1341/96, relativa a rebuig contra l’aplicació de
la Llei Helms-Burton.
DS núm. 30 (27 de març), pàg. 1089-1094.

RGE núm. 1888/96, relativa a despenalització de la
insubmissió.
DS núm. 37 (30 d’abril), pàg. 1334-1340.

RGE núm. 2119/96, relativa a publicació de les ajudes o
subvencions concedides pel Govern de la Comunitat
Autònoma, organismes i empreses públiques dependents
d’ell.
DS núm. 36 (30 d’abril), pàg. 1317-1320.

RGE núm. 2124/96, relativa a projecte de llei de carreteres
paisatgístiques de les Illes Balears.
DS núm. 46 (8 d’octubre), pàg. 1687-1693.

RGE núm. 2244/96, relativa a avaluació impacte ambiental,
valoració econòmica del medi ambient i gestió pública.
Debat de presa en consideració, DS núm. 44 (1 d’octubre), pàg.
1615-1623.

RGE núm. 2301/96, relativa a reglament regulador de
l’exercici de la professió de guia turístic i director d’hotel.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1497-1502.

RGE núm. 2307/96, relativa a estalvi energètic al sector de
serveis de les Illes Balears.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1380-1384.

RGE núm. 2336/96, relativa a Pla integral d’atenció a la
immigració internacional.
DS núm. 38 (7 de maig), pàg. 1384-1391.

RGE núm. 2374/96, relativa a potencial d’estalvi energètic
i del rendiment d’energies netes.
DS núm. 39 (7 de maig), pàg. 1402-1405.

RGE núm. 2509/96, relativa a que les oficines d’informació
turística disposin de fulls de reclamació d’establiments
turístics.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1464-1468.

RGE núm. 2542/96, relativa a manteniment de l’aeròdrom
de Son Bonet.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1488-1492.

RGE núm. 2592/96, relativa a regular l’adquisició del
certificat de capacitació per fer l’ensenyament en llengua
catalana.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1741-1745.

RGE núm. 2809/96, relativa a solidaritat amb el poble
saharià.
DS núm. 41 (14 de maig), pàg. 1482-1488.

RGE núm. 2814/96, relativa a Diada per la llengua i
l’autogovern.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1468.

RGE núm. 3062/96, relativa a constitució del Patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
DS núm. 51 (29 d’octubre), pàg. 1984-1994.

RGE núm. 3063/96, relativa a modificació del projecte i
gestió del transvasament de sa Costera.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2023-2032.

RGE núm. 3184/96, relativa a intervenció temporal de la
Fundació Illes Balears.
DS núm. 43 (24 de setembre), pàg. 1558-1580.

RGE núm. 3729/96, relativa a mesures en relació amb el
Reial decret llei 5/1996 liberalitzadores de sòl.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2032-2029.

RGE núm. 3805/96, relativa a normalització lingüística en
el sistema educatiu de les Illes Balears.
DS núm. 54 (5 de novembre), pàg. 2103-2108.

RGE núm. 3898/96, relativa a colAlaboració del Govern de
la Comunitat amb l’administració de Justícia per a la
introducció de les noves mesures previstes a la llei orgànica
10/1995, del Codi Penal.
DS núm. 55 (12 de novembre), pàg. 2142-2153.

RGE núm. 3899/96, relativa a pla per a l’adquisició de les
instalAlacions militars que es vagin desafectant a les Illes
Balears.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2070-2076.

RGE núm. 4015/96, relativa a derogació del Decret
132/1996, de 28 de juny, pel qual s’aprova el reglament que
regula l’exigència de coneixements de llengua catalana per
a les proves selectives d’accés a la funció pública i a les
places de personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 54 (5 de novembre), pàg. 2108-2114.

RGE núm. 4119/96, relativa a adhesió del parlament de les
Illes Balears a la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2169-2175.

RGE núm. 4143/96, relativa a ampliació del port de la
Colònia de Sant Jordi.
DS núm. 56 (19 de novembre), pàg. 2175-2178.

RGE núm. 4576/96, relativa a traspàs als consells insulars
de la gestió dels serveis socials provinents de l’Inserso.
DS núm. 59 (29 de novembre), pàg. 2327-2332.

RGE núm. 4838/96, relativa a regulació dels anomenats
picnics turístics.
DS núm. 53 (5 de novembre), pàg. 2064-2070.
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RGE núm. 5424/96, relativa a conflicte de Burundi.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2029-2040.

COMPAREIXENCES

De l’Hble. Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, per tal
d’informar sobre el nou sistema de finançament autonòmic
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1712-1745.

COMISSIONS PERMANENTS

Proposta de la Mesa del Parlament de creació d’una
comissió de drets humans, que tengui caràcter permanent
durant la present legislatura.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1918.

SOLALICITUD DE CREACIÓ DE
COMISSIONS NO PERMANENTS

D’INVESTIGACIÓ

RGE núm. 280/96, de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre l’actuació del Govern en relació amb
la societat Ibasan i la seva activitat.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 983-994.

RGE núm. 282/96, de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre l’empresa pública Ibasan.
DS núm. 27 (19 de març), pàg. 983-994.

RGE núm. 1531/96, de creació d’una comissió no
permanent d’investigació sobre Sefobasa.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1195-1206.

RGE núm. 1543/96, de creació d’una comissió no
permanent d’investigació sobre Sefobasa.
DS núm. 33 (17 d’abril), pàg. 1195-1206.

RGE núm. 3185/96, de creació d’una comissió no
permanent d’investigació que determini els incompliments
de la legislació vigent que pugui haver comès la Fundació
Illes Balears, així com les responsabilitats del protectorat en
el compliment de les seves funcions tutelars.
DS núm. 43 (24 de setembre), pàg. 1558-1580.

RGE núm. 3685/96, de creació d’una comissió no
permanent d’investigació relativa a desviament d’interessos
de dipòsits bancaris del Govern.
DS núm. 45 (1 d’octubre), pàg. 1655-1666.

RGE núm. 4376/96 i RGE núm.  4487/96, de creació d’una
comissió no permanent d’investigació relativa a la compra
de l’edifici, seu de la Conselleria d’Agricultura, ubicat al
carrer Foners de Palma.
DS núm. 47 (8 d’octubre), pàg. 1731-1741.

RGE núm. 4510/96, de creació d’una comissió no
permanent d’investigació relativa a la participació de
l’empresa pública Foment Industrial, SA en el sector del
calçat i en especial en el grup d’empreses Yanko.
DS núm. 49 (22 d’octubre), pàg. 1906-1918.

INFORMES

De la Comissió de Peticions dels anys 1994 i 1995.
DS núm. 35 (23 d’abril), pàg. 1275.

De la Comissió de l’Estatut dels diputats sobre
incompatibilitats de l’Hble. Sr. Joan Mesquida i Ferrando.
DS núm. 40 (14 de maig), pàg. 1468.

De la Comissió de l’Estatut dels diputats sobre
incompatibilitats de l’Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera.
DS núm. 52 (29 d’octubre), pàg. 2040.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears
de l’any 1995.
DS núm. 24 (12 de març), pàg. 898.

DESIGNACIONS DIVERSES

Dels diputats encarregats de la defensa de la Proposició de
Llei per la qual passa a denominar-se oficialment Illes
Balears la “Provincia de Baleares”, davant el Congrés dels
Diputats.
DS núm. 43 (24 de setembre), pàg. 1579.

COMPLIMENT DE PROPOSICIONS 
NO DE LLEI

Escrit RGE núm. 979/96, sobre compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 2069/95, relativa a
auditoria a la Fundació Illes Balears.
DS núm. 26 (19 de març), pàg. 936-942.
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