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ÍNDEX

ANY 1997

INTERVINENTS

Diputats 165

Membres del Govern 197

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBEROLA I MARTÍNEZ, CARLOTA (Grup
Parlamentari Popular)

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de protecció de menors, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3658-
3659, 3665-3666.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1495/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de Llei RGE núm. 124/97, de l’Estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2779-2781 i 2783.

RGE núm. 1552/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Projecte de Llei RGE núm. 124/97,
de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg.
2778-2781 i 2783.

RGE núm. 2554/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears i RGE núm. 2703/97 del Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1562/97,
relatiu a protecció integral del menor de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3514-3516
i 3518.
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InterpelAlacions
RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 62 (4 de març), pàg. 2596-2597.

RGE núm. 2002/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model sanitari i gestió sanitària del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3090-3091.

RGE núm. 4696/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern relativa a salut mental, DS
núm. 96 (26 de novembre), pàg. 4042-4043.

Mocions
RGE núm. 1477/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 64 (18 de març), pàg. 2655-2658.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

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

RGE núm. 595/97, de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 79 (3 de juny), pàg. 3261 i 3264.

RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la aomunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de juny), pàg. 3270-3271,
3275-3277, 3280, 3288, 3290-3294, 3298-3299, 3301, 3303,
3309, 3270-3271, 3273-3274, 3279, 3281-3284, 3286-3291 i
3294.

RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4061, 4063-4067, 4070-
4074, 4076-4077 i 4079-4084.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 97 (17 de desembre),
pàg. 4169-4170, 4175-4177, 4183-4185, 4216-4218 i 4223-
4224.

Proposicions de llei
RGE núm. 5359/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’establiment d’un cànon sobre arribades turístiques, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2631.

RGE núm. 734/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una ecotaxa sobre els vehicles de turisme arribats en
trànsit a les Illes, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2992-2993.

RGE núm. 1682/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes Balears, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2922-2923 i 2927-2928.

RGE núm. 2650/97, del Grup Parlamentari Socialista, per la
qual es determina l’aprofitament urbanístic objecte de cessió
obligatòria i gratuïta, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3236-3237.

Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a les
Illes Balears

RGE núm. 5910/97, dels Grups parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 4004-4006.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6195/96, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5517/96, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris oficials de carns fresques, DS núm. 65 (18 de
març), pàg. 2688.

RGE núm. 2898/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, al Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (3 de
juny), pàg. 3247-3250 i 3256-3258.

Al Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures
tributàries i administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg.
3913-3916 i 3918-3920.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3429, 3434 i 3440.

Propostes de resolució
Derivades del debat conjunt de les comunicacions del

Govern relatives a la gestió dels consells insulars sobre les
gestions transferides, corresponents als anys 1994 i 1995, DS
núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2802-2804.

A l’escrit RGE núm. 5890/96, del Govern de les Illes
Balears, de criteris generals per a la redacció del Pla territorial
parcial de la Serra de Tramuntana, DS núm. 77 (13 de maig),
pàg. 3136, 3139-3142 i 3144.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial del Raiguer, DS núm. 78 (20 de maig),
pàg. 3171-3174, 3177 i 3180-3181.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 78 (20 de maig), pàg.
3203, 3207 i 3214-3215.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial d’Eivissa i Formentera, DS núm. 78
(20 de maig), pàg. 3217-3218, 3220, 3223, 3226 i 3229-3232.

InterpelAlacions
RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2579-2580 i, 2582.

RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3037.

RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, 9 de gener de 2006, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg.
2908-2909.

RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris i intencions del Govern sobre instalAlació
d’empreses de les Illes Balears al Carib, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2860.

RGE núm. 4486/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política del Govern balear en
matèria de parcs naturals, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2985-
2986.
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RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb la
construcció d’una residència d’alts càrrecs a cap des Pinar, DS
núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3828-3830 i 3836-3837.

RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exercici de la competència en la redacció i aprovació
dels plans especials d’ordenació dels espais naturals, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3870-3871.

RGE núm. 5700/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’ordenació territorial, DS núm.
96 (26 de novembre), pàg. 4021-4023.

Mocions
RGE núm. 487/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política del Govern en matèria de transport terrestre, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2604-2606.

RGE núm. 1493/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 64 (18 de març),
pàg. 2668.

RGE núm. 2463/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
viatge oficial del president del Govern al Carib i als Estats
Units, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3031 i 3033.

RGE núm. 2753/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a la política del Govern en
matèria de parcs naturals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3121.

RGE núm. 2957/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3498.

RGE núm. 6006/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua potable a l’illa de
Mallorca, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 3994-3995.

Preguntes
RGE núm. 736/97, relativa a publicitat patrocinada pel

Govern només en castellà, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2570-
2571.

RGE núm. 1383/97, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2649-2650.

RGE núm. 1384/97, relativa a motiu pel qual el president del
Govern promou inversions fora de les Illes Balears, DS núm. 65
(18 de març), pàg. 2674.

RGE núm. 1655/97, relativa a domini propi de les Illes
Balears a Internet, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2677-2678.

RGE núm. 1759/97, relativa a llei de sòl rústic, DS núm. 68
(15 d’abril), pàg. 2795-2796.

RGE núm. 1760/97, relativa a Comissió Balear de Medi
Ambient, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2797.

RGE núm. 1761/97, relativa a excés de l’oferta de sòl, DS
núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2797-2798.

RGE núm. 1844/97, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans, DS núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2818-2819.

RGE núm. 2091/97, relativa a declaració de parcs naturals,
DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2849.

RGE núm. 2552/97, relativa a mesures per evitar la
discriminació lingüística, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3117-
3118.

RGE núm. 2553/97, relativa a competència lingüística dels
funcionaris, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3118-3119.

RGE núm. 4598/97, relativa a efectes de l’aturada elèctrica
del passat 23 d’agost del 1997, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg.
3461-3462.

RGE núm. 4599/97, relativa a mesures del Govern per evitar
aturades elèctriques com la del passat 23 d’agost del 1997, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3493-3494.

RGE núm. 4915/97, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3565-3566.

RGE núm. 5385/97, relativa a objectius de les DOT, DS
núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3570-3571.

RGE núm. 5690/97, relativa a obligació dels ajuntaments de
lliurar els residus per incinerar, DS núm. 90 (11 de novembre),
pàg. 3761-3762.

RGE núm. 5691/97, relativa a afavoriment d’alternatives a
la incineració de residus a Mallorca, DS núm. 90 (11 de
novembre), pàg. 3764-3765.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu a Palma, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2731-
2732.

RGE núm. 5224/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a auditories de seguretat vial, DS núm. 69 (15 d’abril),
pàg. 2830.

RGE núm. 2126/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de Palma,
DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3066.

RGE núm. 2648/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 7/1997 de
14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i
colAlegis professionals, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3168.

RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció d’un hospital públic a Inca, DS
núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3650-3651 i 3655.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 97 (17 de desembre),
pàg. 4262, 4264, 4266-4267 i 4268.
 
Esmenes a la totalitat

RGE núm. 6195/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 5517/96, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris oficials de carns fresques, DS núm. 65 (18 de
març), pàg. 2686-2688.
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Preguntes
RGE núm. 1624/97, relativa a desviament del torrent de sa

Cabana, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2640.
RGE núm. 2349/97, relativa a desaparició de l’empresa

pública Serveis Forestals de Balears, SA, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2934-2936.

RGE núm. 2860/97, relativa a autopista de l’aeroport, DS
núm. 76 (13 de maig), pàg. 3075-3076.

RGE núm. 2861/97, relativa a inversions en millores a la
carretera Palma-Manacor, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3076-
3077.

RGE núm. 5626/97, relativa a desviament i/o reforma del
torrent de sa Cabana de Manacor, DS núm. 88 (4 de novembre),
pàg. 3676-3677.

RGE núm. 6043/97, relativa a presentació del Pla de
transport públic, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3892.

RGE núm. 6044/97, relativa a aparcaments soterrats de
Manacor, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3893-3894.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,

DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4074.
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 97 (17 de desembre),
pàg. 4218-4219, 4224-4225 i 4227-4228. 

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5890/06, del Govern de les Illes

Balears, de criteris generals per a la redacció del Pla territorial
parcial de la Serra de Tramuntana, DS núm. 77 (13 de maig),
pàg. 3136, 3141-3144, 3146 i 3149.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 78 (20 de maig), pàg.
3203, 3205, 3207-3210 i 3215.

InterpelAlacions
RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2575-2577 i 2581-2582.

RGE núm. 4486/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política del Govern balear en
matèria de parcs naturals, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2986-
2987.

RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb la
construcció d’una residència d’alts càrrecs a cap des Pinar, DS
núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3834-3835.

Mocions
RGE núm. 1493/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 64 (18 de març),
pàg. 2664-2666 i 2669-2670.

Preguntes
RGE núm. 2502/97, relativa a aprovació del Pla de

carreteres, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3020.
RGE núm. 2503/97, relativa a situació actual del Pla de

carreteres, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3020-3021.
RGE núm. 2504/97, relativa a normativa sobre residus sòlids

urbans, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3021-3022.
RGE núm. 2872/97, relativa a situació actual del Pla de

pedreres, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3081.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de juny), pàg. 3273, 3275,
3279, 3290-3293, 3296-3298, 3301, 3270-3271, 3273 i 3277-
3278.

RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4072 i 4074.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4115, 4172-4173, 4182, 4188-4189, 4192,
4195, 4226-4227, 4229 i 4274.

Proposicions de llei
RGE núm. 5359/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’establiment d’un cànon sobre arribades turístiques, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2627-2629 i 2634-2635.

RGE núm. 734/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una ecotaxa sobre els vehicles de turisme arribats en
trànsit a les Illes, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2990-2991 i
2995-2996.

RGE núm. 1682/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes Balears, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2924.

RGE núm. 2088/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a llei de foment de la pau,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3555.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6195/96, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5517/96, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris oficials de carns fresques, DS núm. 65 (18 de
març), pàg. 2687.

RGE núm. 1004/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 5757/96, de consells escolars de les
Illes Balears, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2691.

RGE núm. 2898/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, al Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (3 de
juny), pàg. 3250-3251 i 3258.

Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3939-3940 i 3944-
3945.
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3326-3328, 3337-3338, 3419, 3423, 3426,
3431, 3444-3445 i 3448.

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5756/06, del Govern de les Illes

Balears, de criteris generals per a l’elaboració de l Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 73 (29 d’abril),
pàg. 2997-2998.

A l’escrit RGE núm. 5890/06, del Govern de les Illes
Balears, de criteris generals per a la redacció del Pla territorial
parcial de la Serra de Tramuntana, DS núm. 77 (13 de maig),
pàg. 3135.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial de l’illa de Menorca, DS núm. 78 (20
de maig), pàg. 3195.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 78 (20 de maig), pàg.
3202-3185.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial d’Eivissa i Formentera, DS núm. 78
(20 de maig), pàg. 3217-3218, 3220, 3222, 3225 i 3237-3228.

InterpelAlacions
RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3036-3037.

RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2904-2905 i 2910-
2911.

RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 85
(21 d’octubre), pàg. 3581-3583 i 3591-3592.

RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3581-3583 i
3591-3592.

RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb els traspassos
de les competències d’educació, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3581-3583 i 3591-3592.

RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb la
construcció d’una residència d’alts càrrecs a cap des Pinar, DS
núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3832.

RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca,
DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3802-3803.

RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exercici de la competència en la redacció i aprovació
dels plans especials d’ordenació dels espais naturals, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3869.

RGE núm. 5700/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’ordenació territorial, DS núm.
96 (26 de novembre), pàg. 4019-4020.

Mocions
RGE núm. 487/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política del Govern en matèria de transport terrestre, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2602-2603 i 2609.

RGE núm. 2463/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
viatge oficial del president del Govern al Carib i als Estats
Units, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3033.

RGE núm. 2753/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a la política del Govern en
matèria de parcs naturals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3120-
3121.

RGE núm. 2957/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3496-3497.

RGE núm. 5421/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higienicosanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3613.

RGE núm. 5568/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació als traspassos de
les competències d’educació, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg.
3703.

RGE núm. 5570/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3717.

RGE núm. 5571/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 89
(4 de novembre), pàg. 3720 i 3722.

Preguntes
RGE núm. 759/97, relativa a decret regulador de les

activitats dels vehicles tot terreny en els espais naturals de les
Illes Balears, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2571-2572.

RGE núm. 1769/97, relativa a informe sobre el projecte de
la dessaladora de Cala d’Hort, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2714-2715.

RGE núm. 1896/97, relativa a punts d’informació dels
programes de la Unió Europea a Menorca i Eivissa, DS núm. 66
(8 d’abril), pàg. 2719-2720.

RGE núm. 2277/97, relativa a centre de recuperació
d’animals ferits a Eivissa, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2938-
2939.

RGE núm. 2635/97, relativa a Projecte de llei sobre el Parc
Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 76 (13
de maig), pàg. 3079.

RGE núm. 2698/97, relativa a activitats de l’Institut
d’Estudis Autonòmics, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3083.

RGE núm. 2855/97, relativa a vial de comunicació amb el
Port de Sóller, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3078-3079.

RGE núm. 4337/97, relativa a manca de places en
l’ensenyament secundari a l’illa d’Eivissa, DS núm. 83 (14
d’octubre), pàg. 3487.

RGE núm. 4338/97, relativa a gestió dels repetidors de ràdio
i televisió a les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg.
3488-3489.

RGE núm. 4878/97, relativa a central hortofrutícola a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3492-3493.

RGE núm. 5091/97, relativa a intervenció de la Guàrdia
Civil a la visita del president Sr. Matas a Felanitx, DS núm. 84
(21 d’octubre), pàg. 3534.
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RGE núm. 5355/97, relativa a imatge a la campanya
publicitària sobre les DOT, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg.
3569-3570.

RGE núm. 5582/97, relativa a repercussió de les cendres de
la central tèrmica d’Es Murterar en els polls (arbres), DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3679.

RGE núm. 5599/97, relativa a cendres a la central tèrmica
d’Es Murterar, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3682-3683.

RGE núm. 5914/97, relativa a foment a les escoles de
l’esperit militar, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3895.

RGE núm. 5915/97, relativa a viabilitat del soterrament de
la línia elèctrica “Sant Joan” (Eivissa), DS núm. 94 (25 de
novembre), pàg. 3898-3899.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu a Palma, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2730.

RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d’auditories energètiques i d’operacions de
demostració en els edificis públics, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2733-2734 i 2736.

RGE núm. 206/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de l’ús del clorur de polivinil (PVC), DS núm. 96 (26
de novembre), pàg. 4045-4047 i 4049-4050.

RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, 9 de gener de 2006, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg.
2904-2905.

RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3735-3736.

RGE núm. 5360/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3630-3631.

RGE núm. 5493/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada del projecte d’extracció d’arena de la costa nord de
Mallorca, DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3811-3812.

Compareixences
RGE núm. 4324/97, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació,

Cultura i Esports per tal d’explicar el model educatiu, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3688-3689.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4230-4231. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1495/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de Llei RGE núm. 124/97, de l’Estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2776-2778 i 2781-2782.

RGE núm. 1552/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Projecte de Llei RGE núm. 124/97,
de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg.
2776-2778 i 2781-2782.

Propostes de resolució
Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció

del Pla territorial parcial de l’illa de Menorca, DS núm. 78 (20
de maig), pàg. 3186-3185, 3189-3192 i 3198.

InterpelAlacions
RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a exercici de la competència en la redacció i aprovació
dels plans especials d’ordenació dels espais naturals, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3865-3867 i 3872.

Preguntes
RGE núm. 777/97, relativa a parcelAlació ilAlegal de Son Aiet

a Ciutadella, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2574-2575.
RGE núm. 2235/97, relativa a expedients sancionadors

revocats o arxivats, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2852-2853.
RGE núm. 2350/97, relativa a recuperació de camins

públics, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2971 i 2972.
RGE núm. 2351/97, relativa a substitució de la Llei

d’ordenació de recursos naturals per la Llei del sòl rústic, DS
núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2974 i 2975.

RGE núm. 2352/97, relativa a programa d’ecoauditories
turístiques, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2979.

RGE núm. 2514/97, relativa a dessaladora de la badia de
Palma, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3026.

RGE núm. 2515/97, relativa a energies renovables i
regasificació, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3028-3029.

RGE núm. 2873/97, relativa a recuperació i millora del camí
d’en Kane, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3115.

RGE núm. 4548/97, relativa a eficiència informativa que ha
de garantir la igualtat d’oportunitats, DS núm. 82 (14
d’octubre), pàg. 3455.

RGE núm. 4549/97, relativa a camí de cavalls, DS núm. 84
(21 d’octubre), pàg. 3522-3523.

RGE núm. 5379/97, relativa a relació de finques per
adquirir, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3532-3533.

RGE núm. 5893/97, relativa a l’increment del percentatge
d’ajut per al desplaçament d’esportistes en competicions
interinsulars, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3821.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5224/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a auditories de seguretat vial, DS núm. 69 (15 d’abril),
pàg. 2828-2829 i 2831-2832.

RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria de concurs públic per a l’adquisició de patrimoni
natural a Menorca, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2896-2897 i
2902-2903.

RGE núm. 5222/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a conveni de carreteres entre l’Estat i la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3479-3480.
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Compliment de proposicions de llei
Escrit RGE núm. 5331/97 del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu al compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
3037/95, relativa a control analític i garanties sanitàries en la
utilització de les aigües depurades, DS núm. 89 (4 de
novembre), pàg. 3745-3748.

BLANQUER I SUREDA, BARTOMEU (Grup
Parlamentari Popular)

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5756/06, del Govern de les Illes

Balears, de criteris generals per a l’elaboració de l Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 73 (29 d’abril),
pàg. 2999-3000, 3002, 3004-3005 i 3007-3008.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4575/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació anual al BOCAIB de les declaracions de
renda i patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels
seus familiars directes, DS núm. 63 (4 de març), pàg. 2614-
2616.

RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu a Palma, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2732-
2733.

RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d’auditories energètiques i d’operacions de
demostració en els edificis públics, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2736.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4118-4119, 4213, 4239-4241, 4245, 4248 i
4260.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de protecció de menors, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3661-
3663 i 3666-3667; DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4058.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1004/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5757/96, de consells escolars de les
Illes Balears, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2693-2695.

RGE núm. 1495/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de Llei RGE núm. 124/97, de l’Estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2782-2783.

RGE núm. 1552/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Projecte de Llei RGE núm. 124/97,
de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg.
2782-2783.

InterpelAlacions
RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política referent a residències de la tercera edat, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2918.

RGE núm. 2002/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model sanitari i gestió sanitària del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3089-3090.

RGE núm. 4696/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern relativa a salut mental, DS
núm. 96 (26 de novembre), pàg. 4036-4038 i 4043-4044.

RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de les residències de la tercera edat, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3861-3862.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3983-3984.

Mocions
RGE núm. 1477/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 64 (18 de març), pàg. 2653-2654.

RGE núm. 2459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a Residències de la Tercera Edat, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3059-3060.

Preguntes
RGE núm. 1900/97, relativa a formació del professorat

quant al coneixement de la llengua catalana, DS núm. 66 (8
d’abril), pàg. 2713.

RGE núm. 1901/97, relativa a catalogació de les places de
professorat com a places bilingües, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2717-2718.

RGE núm. 5681/97, relativa a pla estratègic de control i
prevenció de la sida, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3766.

RGE núm. 5897/97, relativa a la data de presentació del Pla
de salut mental al Parlament, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3821-3822.

RGE núm. 5899/97, relativa a reforma psiquiàtrica de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 93 (18 de
novembre), pàg. 3851-3852.

RGE núm. 5900/97, relativa a debat en el Parlament del Pla
autonòmic de drogues, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3852.

RGE núm. 5988/97, relativa a presentació del Pla de salut al
Parlament, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3894.

Proposicions no de llei
RGE núm. 653/97, relativa a sistema educatiu de qualitat,

DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3096-3097.
RGE núm. 749/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3876-
3877.

RGE núm. 1461/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al microcrèdit com a instrument de lluita contra la
pobresa, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3725-3726.
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Compareixences
RGE núm. 5195/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, per tat d’informar sobre la salut laboral, DS núm. 91
(11 de novembre), pàg. 3792-3794.

CAÑELLAS I FONS, CARLES FELIP (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 734/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació d’una ecotaxa sobre els vehicles de turisme arribats en
trànsit a les Illes, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2994-2995 i
2997.

RGE núm. 3745/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
centres recreatius turístics, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3882-3884.

Propostes de resolució
Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció

del Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 78 (20 de maig), pàg.
3203-3206, 3208 i 3211-3216.

InterpelAlacions
RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears, per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç ilAlegals,
més conegudes com a “manteros”, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2588.

Mocions
RGE núm. 487/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política del Govern en matèria de transport terrestre, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2607-2610.

RGE núm. 1482/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern respecte de les actuacions
del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular les
activitats de transport i de comerç ilAlegals, més conegudes com
a “manteros”, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2662-2664.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2126/97, del Grup parlamentari Popular, relativa

a tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de Palma,
DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3063-3064 i 3067.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

CAÑELLAS I FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3743.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

AlAlusions
En relació al debat de la InterpelAlació RGE núm. 4695/97,

del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris del
Govern en relació amb la construcció d’una residència d’alts
càrrecs a cap des Pinar, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg.
3837.

CASASNOVAS I COLL, ANDREU AVELALÍ, (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de juny), pàg. 3272-3273,
3274-3279, 3282-3292, 3295-3297, 3302-3305, 3270-3272,
3275-3283, 3285-3286 i 3288-3291 .

Proposicions de llei
RGE núm. 1682/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes Balears, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2926-2928.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2898/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, al Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (3 de
juny), pàg. 3259.

Propostes de resolució
Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció

del Pla territorial parcial de l’illa de Menorca, DS núm. 78 (20
de maig), pàg. 3186, 3189, 3192-3195, 3197 i 3199.

InterpelAlacions
RGE núm. 4486/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern balear en
matèria de parcs naturals, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2987-
2988.

RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exercici de la competència en la redacció i aprovació
dels plans especials d’ordenació dels espais naturals, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3871-3872.

Mocions
RGE núm. 2753/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a la política del Govern en
matèria de parcs naturals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3122-
3123 i 3124.

Proposicions no de llei
RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a convocatòria de concurs públic per a l’adquisició de patrimoni
natural a Menorca, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2900-2901 i
2903-2904.
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RGE núm. 2648/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 7/1997 de
14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i
colAlegis professionals, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3169-
3170.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

CHARNECO I FIDEL, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

InterpelAlacions
RGE núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a raons que han motivat l’acceptació de l’expedient de
regulació d’ocupació presentat per Isleña Marítima de
Contenedores, SA, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3506-3507.

RGE núm. 7076/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a actuacions polítiques
relatives a la implantació i actuació de les empreses de treball
temporal a les Illes Balears, DS núm. 96 (26 de novembre), pàg.
4034.

Mocions
RGE núm. 5477/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació laboral d’Isleña Marítima de Contenedores
SA, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3647-3649.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5224/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a auditories de seguretat vial, DS núm. 69 (15 d’abril),
pàg. 2830-2832.

RGE núm. 748/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a conveni de colAlaboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears,
DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3579-3581.

RGE núm. 5637/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la substitució de reactors per turbo-hèlices
per part del Grup Ibèria en les relacions entre Palma i València,
Alacant, Bilbao i altres ciutats, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3840-3842 i 3846-3847.

RGE núm. 5682/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per garantir les comunicacions aèries entre les Illes
Balears, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3840-3842 i 3846-
3847.

Compareixences
RGE núm. 5195/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, per tal d’informar sobre la salut laboral, DS núm. 91
(11 de novembre), pàg. 3795.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU, (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5758/96, de recerca i del desenvolupament

tecnològic, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3778.
RGE núm. 5518/97, pel qual s’afegeix un nou apartat a

l’article 8 de la Llei 10/1988, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3158-3159.

Proposicions de llei
RGE núm. 552/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cultura popular i associacionisme de les Illes Balears, DS núm.
69 (15 d’abril), pàg. 2837-2838.

RGE núm. 653/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sistema educatiu de qualitat, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3093-3094 i 3098-3099.

Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a les
Illes Balears

RGE núm. 5910/97, dels Grups parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 4006-4008.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1004/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5757/96, de consells escolars de les
Illes Balears, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2689-2691 i 2697-
2698.

RGE núm. 1362/97, del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte
de llei RGE núm. 5758/96, de la recerca i desenvolupament
tecnològic, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2704-27051.

Al Projectes de llei RGE núm. 5643/97 de mesures
tributàries i administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg.
3921-3923 i 3925-3926.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3388, 3394-3399 i 3404-3407.

InterpelAlacions
RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2824-2825.

RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 85
(21 d’octubre), pàg. 3583-3585 i 3591-3593.

RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3583-3585 i
3591-3593.

RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb els traspassos
de les competències d’educació, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3583-3585 i 3591-3593.
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Mocions
RGE núm. 2273/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2944.

Preguntes
RGE núm. 2115/97, relativa a retolació en català de les

indicacions del Túnel de Sóller, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg.
2846-2847.

RGE núm. 2353/97, relativa a denúncies d’alumnes de dansa
del Conservatori de Música, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2936.

RGE núm. 2354/97, relativa a construcció del nou
conservatori, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2939.

RGE núm. 2355/97, relativa a data per a la construcció del
nou conservatori, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2973.

RGE núm. 2356/97, relativa a construccions escolars
d’educació infantil, primària i secundària, DS núm. 73 (29
d’abril), pàg. 2975 i 2976.

RGE núm. 2357/97, relativa a relació de necessitats de
construccions escolars d’educació infantil, primària i
secundària, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2979.

RGE núm. 4885/97, relativa a responsables de l’irregular
començament de curs, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3455-
3456.

RGE núm. 4886/97, relativa a accions que es pensen fer
davant l’irregular començament de curs, DS núm. 82 (14
d’octubre), pàg. 3460-3461.

RGE núm. 4887/97, relativa a insuficient dotació de
professorat de centres de secundària, DS núm. 83 (14
d’octubre), pàg. 3487.

RGE núm. 4888/97, relativa a transferències dels
ensenyaments contemplats a la LOGSE, DS núm. 83 (14
d’octubre), pàg. 3489-3490.

RGE núm. 5528/97, relativa a construcció de la biblioteca
de Can Salas, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3684-3685.

RGE núm. 5529/97, relativa a nou edifici del Conservatori
de Música, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3712.

RGE núm. 5627/97, relativa a reducció de la quantia de les
multes als manifestants de Felanitx, DS núm. 89 (4 de
novembre), pàg. 3713.

RGE núm. 5864/97, relativa a projectes de construcció dels
centres escolars, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3824.

RGE núm. 5865/97, relativa a construcció dels centres
escolars, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3825.

RGE núm. 5866/97, relativa a documents correctament
escrits en català, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3826.

RGE núm. 5867/97, relativa a subvenció per a la construcció
del nou conservatori, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3854.

RGE núm. 5901/97, relativa a presentació formal del “model
educatiu”, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3854-3855.

Proposicions no de llei
RGE núm. 653/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a sistema educatiu de qualitat, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3093-3094.

RGE núm. 1991/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assumpció de la gestió dels repetidors que fan possible la
recepció de les emissions de ràdio i televisió d’altres comunitats
a les Illes Balears, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3043-3044 i
3046.

RGE núm. 2241/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions del conseller de Cultura de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb els consellers de cultura dels diferents
consells insulars de les Illes Balears, DS núm. 76 (13 de maig),
pàg. 3102-3103.

RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3741-3742 i 3744-
3745.

Compareixences
RGE núm. 4324/97, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació,

Cultura i Esports, per tal d’explicar el model educatiu, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3695-3697.

RGE núm. 5195/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, per tal d’informar sobre la salut laboral, DS núm. 91
(11 de novembre), pàg. 3794-3795.

AlAlusions
En relació amb el debat de les esmenes a la totalitat al

Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i
administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3918.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4166-4167 i 4231-4232.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, 9 de gener de 2006, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg.
2909.

RGE núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3124-3127 i 3132-3134.

RGE núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a raons que han motivat l’acceptació de l’expedient de
regulació d’ocupació presentat per Isleña Marítima de
Contenedores, SA, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3502-3504
i 3507,.

Mocions
RGE núm. 487/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política del Govern en matèria de transport terrestre, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2606-2607 i 2610.

RGE núm. 2463/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
viatge oficial del president del Govern al Carib i als Estats
Units, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3031-3032.
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RGE núm. 3429/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg.
3463-3465 i 3468-3469.

RGE núm. 5477/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació laboral d’Isleña Marítima de Contenedores
SA, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3644-3646 i 3648-3649.

Preguntes
RGE núm. 2239/97, relativa a cost total de l’organització de

la Regata Illes Balears, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2850-
2851.

RGE núm. 2240/97, relativa a Conselleria que colAlaborarà
amb la Regata Illes Balears, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2853.

RGE núm. 2342/97, relativa a inscripció com a associació
esportiva del “Club de Regatas Puerto Portals”, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2940-2941.

RGE núm. 2343/97, relativa a societats mercantils que reben
subvencions d’esports, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2973 i
2974.

RGE núm. 2508/97, relativa a deute d’Iscomar, DS núm. 74
(6 de maig), pàg. 3022-3023.

RGE núm. 2509/97, relativa a documentació presentada per
Catavent SL per rebre una subvenció, DS núm. 74 (6 de maig),
pàg. 3024.

RGE núm. 2867/97, relativa a preguntes fetes al Govern i no
respostes, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3113.

RGE núm. 2868/97, relativa a documentació presentada per
la societat Catavent, SL, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3114-
3115.

RGE núm. 3429/97, relativa a política esportiva, DS núm.
70 (22 d’abril), pàg. 2850.

RGE núm. 5191/97, 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
10/95, del Codi Penal, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3459.

RGE núm. 5192/97, relativa a mesures que ha pres el
Govern de la comunitat autònoma per tal de regular les
activitats dels vehicles tot terreny, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3563-3564.

RGE núm. 5625/97, relativa a agressió a una nina de
Felanitx, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3680-3681.

RGE núm. 5638/97, relativa a esborrany del Reial Decret de
continguts mínims d’Humanitats, DS núm. 88 (4 de novembre),
pàg. 3683-3684.

RGE núm. 5639/97, relativa a continguts mínims a les
assignatures de Geografias i Història i de Llengua i Literatura,
DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3711-3712.

RGE núm. 6047/97, relativa a rebuig del mètode de
designació de la terna Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3895-3896.

RGE núm. 6048/97, relativa a desplaçaments interinsulars,
DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3896-3897.

RGE núm. 6049/97, relativa a centres d’alt rendiment, DS
núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3900.

RGE núm. 6050/97, relativa a subvencions als
desplaçaments interinsulars, DS núm. 94 (25 de novembre),
pàg. 3901.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2321/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament de la Universiada, DS núm. 90 (11 de
novembre), pàg. 3771-3773 i 3775-3776.

RGE núm. 5283/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política penitenciària del Govern de l’Estat, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3549-3550.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

ESTARÀS I FERRAGUT, MARIA ROSA (Grup
Parlamentari Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 5518/97, pel qual s’afegeix un nou apartat a

l’article 8 de la Llei 10/1988, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3159.

InterpelAlacions
RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política referent a residències de la tercera edat, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2918-2919.

RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de les residències de la tercera edat, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3862-3863.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3984-3985.

Mocions
RGE núm. 2459/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política referent a Residències de la Tercera Edat, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3060-3062.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1461/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al microcrèdit com a instrument de lluita contra la
pobresa, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3726-3728.

RGE núm. 5283/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política penitenciària del Govern de l’Estat, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3550-3551 i 3552.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.
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FERRER I BASCUÑANA, MARIA DEL PILAR (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 2088/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a llei de foment de la pau,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3557-3558.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 5758/96, de recerca i del desenvolupament

tecnològic, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3778-3779.

InterpelAlacions
RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3621-3622.

RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb la
construcció d’una residència d’alts càrrecs a cap des Pinar, DS
núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3835-3836.

RGE núm. 5700/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’ordenació territorial, DS núm.
96 (26 de novembre), pàg. 4023-4024.

Mocions
RGE núm. 5683/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3769-3771.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4171, 4253-4255, 4257-4258 i 4268.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 7076/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a actuacions polítiques
relatives a la implantació i actuació de les empreses de treball
temporal a les Illes Balears, DS núm. 96 (26 de novembre), pàg.
4032-4034.

Preguntes
RGE núm. 776/97, relativa a Pla Produir, DS núm. 64 (18 de

març), pàg. 2638-2640.
RGE núm. 1465/97, relativa a motius institucionals per

realitzar la campanya publicitària “Produir”, DS núm. 64 (18 de
març), pàg. 2642-2643.

RGE núm. 1631/97, relativa a objectiu de la campanya
publicitària “La qualitat obre fronteres”, DS núm. 64 (18 de
març), pàg. 2646.

RGE núm. 1955/97, relativa a Agència Balear d’Ocupació,
DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2786-2787.

RGE núm. 1958/97, relativa a Consell Balear de Salut
Laboral, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2787-2788.

RGE núm. 2035/97, relativa a registre d’entrada, DS núm.
68 (15 d’abril), pàg. 2793-2794.

RGE núm. 2036/97, relativa a Pla pilot Mestral de formació,
DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2794-2795.

RGE núm. 2231/97, relativa a Pla Bit, DS núm. 71 (22
d’abril), pàg. 2889-2890.

RGE núm. 2232/97, relativa a normativa que regula el Pla
Bit, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2890-2891.

RGE núm. 2233/97, relativa a informació que dóna el 012,
DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2890-2891.

RGE núm. 2344/97, relativa a mitjans de comunicació on
s’ha realitzat la campanya La qualitat obre fronteres, DS núm.
75 (6 de maig), pàg. 3050-3051.

RGE núm. 2345/97, relativa a utilitat o rendibilitat social de
campanya publicitària, DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3051.

RGE núm. 2510/97, relativa al Pla Mestral al seminari
“Aprovechamiento, tratamiento y conservación del producto
maderero insular para usos en carpintería y construcción”, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3052.

RGE núm. 2511/97, relativa a situacions laborals o
professionals per accedir a la formació del “Pla Mestral”, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3052-3053.

RGE núm. 2512/97, relativa a prioritat per accedir a la
formació del Pla Mestral, DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3053-
3054.

RGE núm. 5380/97, relativa a criteris per a la inserció de
publicitat, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3524-3525.

RGE núm. 5388/97, relativa a intervencions públiques del
president del Govern, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3535.

RGE núm. 5391/97, relativa a campanya “Productes
Balears”, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3530-3531.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per
l’aplicació dels preus variables als carburants, DS núm. 63 (4 de
març), pàg. 2622.

RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria de concurs públic per a l’adquisició de patrimoni
natural a Menorca, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2896-2897 i
2902.
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GASCÓN I MIR, MIGUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4241-4242 i 4245-4246.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 2002/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model sanitari i gestió sanitària del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3084-3086 i 3091-3092.

RGE núm. 4696/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern relativa a salut mental, DS
núm. 96 (26 de novembre), pàg. 4041-4042.

Preguntes
RGE núm. 1953/97, relativa a Pla de Salut, DS núm. 66 (8

d’abril), pàg. 2711.
RGE núm. 1954/97, relativa a pis tutelar per a malalts

psiquiàtrics a Ciutadella, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2715.
RGE núm. 2346/97, relativa a programa “Plan Nacional

sobre drogas 1997", DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3019.
RGE núm. 2347/97, relativa a repartiment econòmic

programa “Plan Nacional sobre drogas 1997", DS núm. 74 (6
de maig), pàg. 3019.

RGE núm. 5497/97, relativa a estudi de positivitat al virus
de la SIDA, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3600.

RGE núm. 5703/97, relativa a Pla estratègic de prevenció i
control de la sida, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3755-
3756.

RGE núm. 5758/97, relativa a conveni amb “Sistema
Español de Farmavigilancia”, DS núm. 90 (11 de novembre),
pàg. 3756.

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

Presa de possessió, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3891.

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4189, 4192, 4196, 4206, 4227, 4230, 4265-
4266 i 4268. 

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Mocions
RGE núm. 2134/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a incompliments de les obligacions contractuals per part
de la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller SA, DS
núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2878-2879 i 2881.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de juny), pàg. 3271, 3273,
3278, 3281, 3296-3298, 3301-3302, 3309, 3311,3272, 3283,
3285 i 3296.

RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4064-4065, 4069, 4072,
4075, 4082-4083 i 4087-4088.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4098-4099, 4103-4104, 4134, 4137, 4173-4175,
4182-4183, 4189, 4192, 4195-4196, 4214-4216, 4222-4223,
4227, 4229-4230, 4275, 4277 i 4279.

Proposicions de llei
RGE núm. 5359/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’establiment d’un cànon sobre arribades turístiques, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2629-2630.

RGE núm. 734/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una ecotaxa sobre els vehicles de turisme arribats en
trànsit a les Illes, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2991-2992.

RGE núm. 1682/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes Balears, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2924-2925.

RGE núm. 2650/97, del Grup Parlamentari Socialista, per la
qual es determina l’aprofitament urbanístic objecte de cessió
obligatòria i gratuïta, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3236.

Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a les
Illes Balears

RGE núm. 5910/97, dels Grups parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 4001-4004.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2898/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, al Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (3 de
juny), pàg. 3242-3244 i 3254-3255.
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Al Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures
tributàries i administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg.
3906-3909 i 3911-3912.

Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3948-3950 i 3952-
3954.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg.3350-3356, 3363-3366, 3425-3426 i 3444-
3445.

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5756/96, del Govern de les Illes

Balears, de criteris generals per a l’elaboració de l Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 73 (29 d’abril),
pàg. 2998-2999, 3000-3001, 3004 i 3007.

A l’escrit RGE núm. 5890/96, del Govern de les Illes
Balears, com a criteris generals per a la redacció del Pla
territorial parcial de la Serra de Tramuntana, DS núm. 77 (13 de
maig), pàg. 3135, 3137-3139 i 3141.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial del Raiguer, DS núm. 78 (20 de maig),
pàg. 3170-3172, 3174, 3176 i 3180.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 78 (20 de maig), pàg.
3203, 3204-3205, 3210-3211 i 3214

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial d’Eivissa i Formentera, DS núm. 78
(20 de maig), pàg. 3218-3220, 3226, 3228-3229 i 3231.

InterpelAlacions
RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2952-2953.

RGE núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista; relativa
a incompliments de les obligacions contractuals per part de la
Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, SA, DS núm.
67 (8 d’abril), pàg. 2753-2754.

RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3035-3036.

RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, 9 de gener de 2006, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg.
2907-2908.

RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris i intencions del Govern sobre instalAlació
d’empreses de les Illes Balears al Carib, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2859-2860.

RGE núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a raons que han motivat l’acceptació de l’expedient de
regulació d’ocupació presentat per Isleña Marítima de
Contenedores, SA, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3505-3506.

RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3619-3620.

RGE núm. 4486/97, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política del Govern balear en
matèria de parcs naturals, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2981-
2983 i 2988-2989.

RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb la
construcció d’una residència d’alts càrrecs a cap des Pinar, DS
núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3833-3834.

RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca,
DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3803-3804.

RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exercici de la competència en la redacció i aprovació
dels plans especials d’ordenació dels espais naturals, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3869-3870.

RGE núm. 5700/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’ordenació territorial, DS núm.
96 (26 de novembre), pàg. 4020-4021.

Mocions
RGE núm. 487/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

política del Govern en matèria de transport terrestre, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2604.

RGE núm. 1493/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 64 (18 de març),
pàg. 2667.

RGE núm. 2134/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliments de les obligacions contractuals per part
de la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller SA, DS
núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2875-2876.

RGE núm. 2463/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
viatge oficial del president del Govern al Carib i als Estats
Units, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3030-3031.

RGE núm. 2753/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a la política del Govern en
matèria de parcs naturals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3119-
3120 i 3123-3124.

RGE núm. 2957/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3497.

RGE núm. 5477/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació laboral d’Isleña Marítima de Contenedores
SA, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3646-3647 i 3649.

RGE núm. 5683/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3768-3769.

RGE núm. 6006/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua potable a l’illa de
Mallorca, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 3992-3994.

Preguntes
RGE núm. 1556/97, relativa a indemnitzacions túnel de

Sóller, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2644.
RGE núm. 2123/97, relativa a participació del Govern a la

SBCR, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2851-2852.
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RGE núm. 2150/97, relativa a Projecte de llei de sòl rústic,
DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2887-2888.

RGE núm. 2188/97, relativa a traçat autopista Llucmajor-
Manacor, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2888.

RGE núm. 2189/97, relativa a projecte autopista Palma-
Manacor, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2888-2889.

RGE núm. 2855/97, relativa a vial de comunicació amb el
Port de Sóller, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3078-3079.

RGE núm. 5240/97, relativa a abocador de Cap de Barbaria,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3528.

RGE núm. 5840/97, relativa a incineració de residus sòlids
urbans, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3822-3823.

RGE núm. 5841/97, relativa a reciclatge i compostatge a
l’illa de Mallorca, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3826-
3827.

RGE núm. 5842/97, relativa a moratòria urbanística, DS
núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3850-3851.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per
l’aplicació dels preus variables als carburants, DS núm. 63 (4 de
març), pàg. 2625-2626.

RGE núm. 4575/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació anual al BOCAIB de les declaracions de
renda i patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels
seus familiars directes, DS núm. 63 (4 de març), pàg. 2614.

RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu a Palma, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2730-
2731.

RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d’auditories energètiques i d’operacions de
demostració en els edificis públics, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2734-2735.

RGE núm. 5224/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a auditories de seguretat vial, DS núm. 69 (15 d’abril),
pàg. 2829-2830.

RGE núm. 5500/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a racionalització dels costos de transport aeri, DS núm.
71 (22 d’abril), pàg. 2893-2894.

RGE núm. 206/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de l’ús del clorur de polivinil (PVC), DS núm. 96 (26
de novembre), pàg. 4047.

RGE núm. 742/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ponència de reforma de l’Estatut,
DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2964-2965.

RGE núm. 2126/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de Palma,
DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3065-3066.

RGE núm. 2648/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 7/1997 de
14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i
colAlegis professionals, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3168.

RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3737-3739 i 3743.

RGE núm. 5222/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a conveni de carreteres entre l’Estat i la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3478.

RGE núm. 5360/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3631-3632.

RGE núm. 5493/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada del projecte d’extracció d’arena de la costa nord de
Mallorca, DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3812-3813.

RGE núm. 5637/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la substitució de reactors per turbo-hèlices
per part del Grup Ibèria en les relacions entre Palma i València,
Alacant, Bilbao i altres ciutats, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3843-3844.

RGE núm. 5682/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per garantir les comunicacions aèries entre les Illes
Balears, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3843-3844.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 457/97, regulador de la segona activitat dels

policies locals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3150-3153 i
3155-3156.

Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a les
Illes Balears

RGE núm. 5910/97, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 4008-4010.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1362/97, del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte

de llei RGE núm. 5758/96, de la recerca i desenvolupament
tecnològic, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2701-2704.

RGE núm. 1437/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de Llei RGE núm. 457/97, regulador de la segona
activitat del policies locals, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2770-
2772 i 2775-2776.

InterpelAlacions
RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2955-2957.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 4210/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a pensions, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2762-
2764 i 2767.

RGE núm. 742/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ponència de reforma de l’Estatut,
DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2962-2965.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

JUANEDA I CABRISAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 595/97, de taxes de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, DS núm. 79 (3 de juny), pàg. 3260 i 3262.
RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,

DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4062-4071, 4073, 4075-
4076, 4078-4080 i 4083-4085.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4101-4103, 4106-4107, 4172, 4212 i 4214.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6195/96, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5517/96, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris oficials de carns fresques, DS núm. 65 (18 de
març), pàg. 2687-2688.

Al Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures
tributàries i administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg.
3927-392803.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3439-3440.

InterpelAlacions
RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, 9 de gener de 2006, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg.
2910.

Mocions
RGE núm. 2463/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al

viatge oficial del president del Govern al Carib i als Estats
Units, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3032-3033.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5360/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cànon de sanejament, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3633-3634.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

LECIÑENA I ESTEBAN, MARIA ÀNGELS (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4248-4250.
 
Preguntes

RGE núm. 770/97, relativa a casos detectats de meningitis,
DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2572.

RGE núm. 771/97, relativa a mesures preses sobre
informació i prevenció de la meningitis, DS núm. 62 (4 de
març), pàg. 2570-2571.

RGE núm. 2338/97, relativa a aportació de l’administració
central per a programes d’atenció a malalts d’Alzheimer, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2936-2937.

RGE núm. 2339/97, relativa a programes d’atenció a malalts
d’Alzheimer, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2939-2940.

RGE núm. 2862/97, relativa a Pla d’acció per a persones
amb minusvalideses per al 1997, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3080.

RGE núm. 2863/97, relativa a Pla d’acció per a persones
amb minusvalideses, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3083.

RGE núm. 2864/97, relativa a valoració del repartiment
econòmic del Pla d’acció per a persones amb minusvalideses,
DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3111.

RGE núm. 5389/97, relativa a llista d’espera tractament
metadona, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3526.

RGE núm. 5629/97, relativa a acord de colAlaboració amb
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per obres del centre de salut de
Santa Eulàlia, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3754-3755.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de menors, DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4055-4056 i
4060.
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Propostes de resolució
Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció

del Pla territorial parcial d’Eivissa i Formentera, DS núm. 78
(20 de maig), pàg. 3219, 3221-3223, 3226-3227 i 3230-3231.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MARÍ I MARÍ, NEUS (Grup Parlamentari Popular)

InterpelAlacions
RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2580-2581.

RGE núm. 5928/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higiènica i sanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3475.

Mocions
RGE núm. 1493/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 64 (18 de març),
pàg. 2669-2670.

RGE núm. 5421/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higienicosanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3615.

Proposicions no de llei
RGE núm. 749/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3878-
3880.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 2495/97, pel qual es regula la publicitat dinàmica

a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de
juny), pàg. 3299-3300 i 3303- 3305.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4123-4124, 4126-4127, 4131 i 4141.

Proposicions de llei
RGE núm. 5359/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’establiment d’un cànon sobre arribades turístiques, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2631-2632.

RGE núm. 734/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una ecotaxa sobre els vehicles de turisme arribats en
trànsit a les Illes, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2993-2994 i
2996.

InterpelAlacions
RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2720-2721 i 2726-2727.

RGE núm. 5928/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higiènica i sanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3474.

Mocions
RGE núm. 2133/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2866-2867 i 2870-2871.

RGE núm. 5421/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higienicosanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3613-3614.

Preguntes
RGE núm. 772/97, relativa a previsions del mercat alemany

per a la temporada turística 1997, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2573-2574.

RGE núm. 1936/97, relativa a supressió de vols de la
companyia Iberia, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2711-2712.

RGE núm. 1940/97, relativa a inspecció als establiments de
l’oferta complementària, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2717.

RGE núm. 2237/97, relativa a carta alertant els majoristes de
viatges, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2853-2854.

RGE núm. 2340/97, relativa a reposició asfàltica a la
carretera PM-731 (Eivissa), DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2973.

RGE núm. 2341/97, relativa a canvi de cartell a la carretera
PM-731 (Eivissa), DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2977 i 2978.

RGE núm. 2513/97, relativa a establiments hotelers
expedientats i amb ordre de tancament, DS núm. 74 (6 de maig),
pàg. 3024-3025.

RGE núm. 2865/97, relativa a apartaments de temps
compartit, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3112.

RGE núm. 5382/97, relativa a quiosc del moll de ribera, DS
núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3525.

RGE núm. 5383/97, relativa a comissió d’arbitratge per
resoldre conflictes comercials turístics, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3531-3532.

RGE núm. 5400/97, relativa a Escola d’Hostaleria, DS núm.
86 (28 d’octubre), pàg. 3601.

RGE núm. 5498/97, relativa a estacionalitat de les Illes
Balears, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3604-3605.

RGE núm. 5903/97, relativa a condicionament de la
carretera PM-731, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3823-
3824.
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Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

 
MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 552/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cultura popular i associacionisme de les Illes Balears, DS núm.
69 (15 d’abril), pàg. 2838-2842.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1004/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5757/96, de consells escolars de les
Illes Balears, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2695-2697 i 2699.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3427-3428.

InterpelAlacions
RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2825-2826.

RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 85
(21 d’octubre), pàg. 3590-3591.

RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3590-3591.

RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb els traspassos
de les competències d’educació, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3590-3591.

Mocions
RGE núm. 2273/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2944-2946.

RGE núm. 5568/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació als traspassos de
les competències d’educació, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg.
3705-3706.

RGE núm. 5570/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3719-3720.

RGE núm. 5571/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 89
(4 de novembre), pàg. 3722.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3540-3542 i 3544-3545.

RGE núm. 653/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sistema educatiu de qualitat, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3097-3098.

RGE núm. 1991/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assumpció de la gestió dels repetidors que fan possible la
recepció de les emissions de ràdio i televisió d’altres comunitats
a les Illes Balears, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3039-3040 i
3044-3045.

RGE núm. 2241/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions del conseller de Cultura de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb els consellers de cultura dels diferents
consells insulars de les Illes Balears, DS núm. 76 (13 de maig),
pàg. 3099-3100 i 3103.

Compareixences
RGE núm. 4324/97, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació,

Cultura i Esports, per tal d’explicar el model educatiu, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3697-3698.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MASDEU I MAYANS, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

InterpelAlacions
RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3037-3038.

Mocions
RGE núm. 2957/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3498-3501.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MATAS I PALOU, JAUME (Grup parlamentari Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MESQUIDA I FERRANDO, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4120-4121 i 4260-4261.
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Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3426-3427.

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5756/06, del Govern de les Illes

Balears, de criteris generals per a l’elaboració de l Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 73 (29 d’abril),
pàg. 2999, 3001-3002, 3004 i 3005-3006.

InterpelAlacions
RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a criteris i intencions del Govern sobre instalAlació
d’empreses de les Illes Balears al Carib, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2856-2857, 2861 i 2864-2865.

RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3615-3617 i 3622-3623.

Mocions
RGE núm. 5683/97, del Grup parlamentari Socialista,

relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3767-3768 i 3770.

Preguntes
RGE núm. 2230/97, relativa a irregularitats dins l’empresa

“Moda y Diseño Balear SA”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg.
2847 i 2854-2856.

RGE núm. 2866/97, relativa a Año europeo contra el
racismo, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3074-3075.

RGE núm. 5622/97, relativa a canvi d’avions fet per la
companyia Iberia, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3675-
3677.

RGE núm. 5892/97, relativa a cost econòmic dels estudis
universitaris fora de les Illes Balears, DS núm. 92 (18 de
novembre), pàg. 3820.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1461/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al microcrèdit com a instrument de lluita contra la
pobresa, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3722-3723 i 3727-
3728.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de juny), pàg. 3281, 3283
i 3279.

Proposicions de llei
RGE núm. 552/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cultura popular i associacionisme de les Illes Balears, DS núm.
69 (15 d’abril), pàg. 2832-2834 i 2840-2842.

RGE núm. 3745/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
centres recreatius turístics, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3880-3881 i 3886-3887.

Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a les
Illes Balears

RGE núm. 5910/97, dels Grups parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 4000-4001.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3328-3331, 3338-3341, 3343, 3350 i 3438.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1362/97, del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte

de llei RGE núm. 5758/96, de la recerca i desenvolupament
tecnològic, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2699-2700 i 2703-
2704.

Al Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures
tributàries i administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg.
3901-3903 i 3905-3906.

Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3941-3942 i 3945-
3946.

InterpelAlacions
RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears, per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç ilAlegals,
més conegudes com a “manteros”, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2586-2587.

RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2951-2952.

RGE núm. 5928/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higiènica i sanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3473.

Mocions
RGE núm. 1482/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte de les actuacions
del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular les
activitats de transport i de comerç ilAlegals, més conegudes com
a “manteros”, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2660-2661.

RGE núm. 2133/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2867.

RGE núm. 2134/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliments de les obligacions contractuals per part
de la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller SA, DS
núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2874-2875.

RGE núm. 5477/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació laboral d’Isleña Marítima de Contenedores
SA, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3649-3650.

RGE núm. 6006/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua potable a l’illa de
Mallorca, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 3991-3992.
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Preguntes
RGE núm. 5094/97, relativa a finançaments hospitalaris

dependents de l’Institut Balear de Salut, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3529.

RGE núm. 5095/97, relativa a inici d’activitat a l’Hospital
de Manacor (tractament d’hemodiàlisi), DS núm. 85 (21
d’octubre), pàg. 3566.

RGE núm. 5096/97, relativa a inici d’activitat a l’Hospital
de Manacor (servei de rehabilitació), DS núm. 85 (21
d’octubre), pàg. 3568.

RGE núm. 5097/97, relativa a conveni entre l’Hospital de
Manacor i l’empresa Novomedic (termes del conveni), DS núm.
85 (21 d’octubre), pàg. 3571-3572.

RGE núm. 5098/97, relativa a conveni entre l’Hospital de
Manacor i l’empresa Novomedic (condicions i tarifes), DS núm.
85 (21 d’octubre), pàg. 3573.

RGE núm. 5099/97, relativa a serveis oferts per l’Hospital
de Manacor (especialistes), DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg.
3574-3575.

RGE núm. 5100/97, relativa a serveis oferts per l’Hospital
de Manacor (especialistes), DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3602-3603.

RGE núm. 5102/97, relativa a publicitat sobre el
funcionament de l’Hospital de Manacor, DS núm. 87 (28
d’octubre), pàg. 3643.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per
l’aplicació dels preus variables als carburants, DS núm. 63 (4 de
març), pàg. 2624-2625.

RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3537-3538.

RGE núm. 742/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ponència de reforma de l’Estatut,
DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2959-2961.

RGE núm. 748/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a conveni de colAlaboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears,
DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3577.

RGE núm. 5222/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a conveni de carreteres entre l’Estat i la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3476-3477 i
3481-3483.

RGE núm. 5283/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política penitenciària del Govern de l’Estat, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3545-3546 i 3551-3552.

RGE núm. 5637/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la substitució de reactors per turbo-hèlices
per part del Grup Ibèria en les relacions entre Palma i València,
Alacant, Bilbao i altres ciutats, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3842-3843.

RGE núm. 5682/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per garantir les comunicacions aèries entre les Illes
Balears, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3842-3843.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4196-4197.
 
Proposicions no de llei

RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d’auditories energètiques i d’operacions de
demostració en els edificis públics, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2735-2736.

RGE núm. 206/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de l’ús del clorur de polivinil (PVC), DS núm. 96 (26
de novembre), pàg. 4048-4049.

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

Proposicions de llei
RGE núm. 30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a modificació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars i de la Llei de mesures tributàries
administratives i de patrimoni, DS núm. 65 (18 de març), pàg.
2678-2681 i 2685.

RGE núm. 2088/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a llei de foment de la pau,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3555-3556.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3420, 3426, 3439 i 3445-3446.

Propostes de resolució
Presentades pels grups parlamentaris, derivades del debat

conjunt de les comunicacions del Govern relatives a la gestió
dels consells insulars sobre les gestions transferides,
corresponents als anys 1994 i 1995, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2800-2801,2809 i 2811-2812.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial de l’illa de Menorca, DS núm. 78 (20
de maig), pàg. 3185-3188, 3191-3192 i 3197-3198.

Preguntes
RGE núm. 1364/97, relativa a mesures de control per tal

d’impedir l’entrada de porcs procedents de països en els quals
s’ha detectat pesta porquina, DS núm. 64 (18 de març), pàg.
2643-2644.

RGE núm. 1365/97, relativa a procediment per elegir la
finca rústica que pensa adquirir el Govern a l’illa de Menorca,
DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2648-2649.

RGE núm. 1843/97, relativa a desviament de la carretera
general de Maó a Ciutadella, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2745.

RGE núm. 1848/97, relativa a finançament del desviament
de Ferreries, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2750.
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RGE núm. 5006/97, relativa a modificació de les quantitats
a transferir als consells insulars en matèria de menors, DS núm.
83 (14 d’octubre), pàg. 3490-3491.

RGE núm. 5007/97, relativa a modificació de les quantitats
a transferir als consells insulars en matèria de menors, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3527.

RGE núm. 5008/97, relativa a cost de l’atribució de
competències en matèria de menors per als consells insulars, DS
núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3567.

RGE núm. 5675/97, relativa a nivell de compliment de la
Llei de normalització lingüística i del Decret 100/1990, DS
núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3758-3759.

RGE núm. 5676/97, relativa a criteri a l’hora de fumigar
contra la processionària del pi, DS núm. 90 (11 de novembre),
pàg. 3760-3761.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4575/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació anual al BOCAIB de les declaracions de
renda i patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels
seus familiars directes, DS núm. 63 (4 de març), pàg. 2612-
2613.

RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d’auditories energètiques i d’operacions de
demostració en els edificis públics, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2735.

RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria de concurs públic per a l’adquisició de patrimoni
natural a Menorca, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2899-2900.

RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3739-3741 i 3744.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

 
PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4128-4129, 4132,4158, 4163, 4167-4168, 4246-
4247 i 4250-4251.

Proposicions de llei
RGE núm. 5359/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’establiment d’un cànon sobre arribades turístiques, DS núm.
63 (4 de març), pàg. 2632-2635.

InterpelAlacions
RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2725-2726.

RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris i intencions del Govern sobre instalAlació
d’empreses de les Illes Balears al Carib, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2860-2861.

Mocions
RGE núm. 2133/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2869-2872.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5500/96, de Grup Parlamentari Socialista,

relativa a racionalització dels costos de transport aeri, DS núm.
71 (22 d’abril), pàg. 2894-2895.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de juny), pàg. 3286-3287.
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4275. 

Proposicions de llei
RGE núm. 30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a modificació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars i de la Llei de mesures tributàries
administratives i de patrimoni, DS núm. 65 (18 de març), pàg.
2681.

RGE núm. 2650/97, del Grup Parlamentari Socialista, per la
qual es determina l’aprofitament urbanístic objecte de cessió
obligatòria i gratuïta, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3236.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3423 i 3450.

InterpelAlacions
RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2723.

RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3619.
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Mocions
RGE núm. 1482/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte de les actuacions
del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular les
activitats de transport i de comerç ilAlegals, més conegudes com
a “manteros”, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2664.

PAX I DOLS DEL CASTELLAR, ALEJANDRO (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 206/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

regulació de l’ús del clorur de polivinil (PVC), DS núm. 96 (26
de novembre), pàg. 4049-4050.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4098-4099, 4107-4109 i 4119-4120.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3420-3421, 3423 i 3450.

InterpelAlacions
RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 62 (4 de març), pàg. 2595-2596.

RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a residències de la tercera edat, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2912-2914 i 2919-2921.

RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de les residències de la tercera edat, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3855-3857 i 3863-3864.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3986.

Mocions
RGE núm. 1477/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 64 (18 de març), pàg. 2654-2655.

RGE núm. 2459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a Residències de la Tercera Edat, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3054-3056 i 3061-3062.

Preguntes
RGE núm. 2538/97, relativa a ús del català a la Universiada,

DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3077-3078.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4210/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a pensions, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2760-
2762 i 2766-2767.
 RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3542-3544.

RGE núm. 748/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a conveni de colAlaboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears,
DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3578.

RGE núm. 749/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3877-
3878.

RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció d’un hospital públic a Inca, DS
núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3656-3657.

PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM)

Projectes de llei
RGE núm. 5758/96, de recerca i del desenvolupament

tecnològic, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3777-3779.
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4107-4109, 4111-4113, 4115, 4147-4149,
4154-4155, 4162 i 4165-4166.

Proposicions de llei
RGE núm. 552/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cultura popular i associacionisme de les Illes Balears, DS núm.
69 (15 d’abril), pàg. 2836-2837.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1362/97, del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte

de llei RGE núm. 5758/96, de la recerca i desenvolupament
tecnològic, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2701.

InterpelAlacions
RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2819-2821 i 2826-2827.

RGE núm. 1713/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3131-3132.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3978-3979.

Mocions
RGE núm. 2273/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2941-2942 i 2945-2946.
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RGE núm. 3429/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg.
3466-3467.

Preguntes
RGE núm. 2539/97, relativa a ús del català al ColAlegi balear

territorial d’àrbitres de futbol, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3081-3082.

RGE núm. 4058/97, relativa a projectes del programa pilot
de normalització lingüística inclosos el 1996, DS núm. 82 (14
d’octubre), pàg. 3457-3458.

RGE núm. 4060/97, relativa a explicacions de les
aportacions del Pla pilot de normalització lingüística, DS núm.
83 (14 d’octubre), pàg. 3492.

RGE núm. 4061/97, relativa a criteris d’intervenció en
matèria de normalització lingüística, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3533-3534.

RGE núm. 4063/97, relativa a criteris per a les aportacions
per a la normalització lingüística, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3568-3569.

RGE núm. 4795/97, relativa a protecció de la llengua
catalana i de la llengua castellana, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3572.

RGE núm. 4796/97, relativa a grau de protecció de la
llengua catalana, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3573-3574.

RGE núm. 4797/97, relativa a modificació de l’article 3 de
la Constitució Espanyola, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg.
3642-3643.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3536 i 3539-3540.

RGE núm. 1991/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assumpció de la gestió dels repetidors que fan possible la
recepció de les emissions de ràdio i televisió d’altres comunitats
a les Illes Balears, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3042-3043 i
3046.

RGE núm. 2011/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció i ampliació de centres d’educació
secundària, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3730.

RGE núm. 2241/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions del conseller de Cultura de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb els consellers de cultura dels diferents
consells insulars de les Illes Balears, DS núm. 76 (13 de maig),
pàg. 3102.

RGE núm. 2321/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la Universiada, DS núm. 90 (11 de
novembre), pàg. 3774.

RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció d’un hospital públic a Inca, DS
núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3652-3654.

Compareixences
RGE núm. 4324/97, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació,

Cultura i Esports, per tal d’explicar el model educatiu, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3693-3695.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5758/96, de recerca i del desenvolupament

tecnològic, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3778.
RGE núm. 457/97, regulador de la segona activitat dels

policies locals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3151-3152 i
3154-3155.

RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4086.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4116-4118, 4146-4147,4153-4154,4158-4159,
4163-4165 i 4214.

Proposicions de llei
RGE núm. 30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a modificació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars i de la Llei de mesures tributàries
administratives i de patrimoni, DS núm. 65 (18 de març), pàg.
2681-2682.

RGE núm. 552/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cultura popular i associacionisme de les Illes Balears, DS núm.
69 (15 d’abril), pàg. 2834-2836.

RGE núm. 2088/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a llei de foment de la pau,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3553-3554 i 3558.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de protecció de menors, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3659-
3661 i 3666; DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4054-4058.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1004/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5757/96, de consells escolars de les
Illes Balears, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2691-2693.

RGE núm. 1362/97, del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte
de llei RGE núm. 5758/96, de la recerca i desenvolupament
tecnològic, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2700-2701.

RGE núm. 1437/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de Llei RGE núm. 457/97, regulador de la segona
activitat del policies locals, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2772-
2773.

RGE núm. 2554/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears i RGE núm. 2703/97 del Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1562/97,
relatiu a protecció integral del menor de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3516-3517.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3431-3432 i 3438-3439.
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Propostes de resolució
Presentades pels grups parlamentaris, derivades del debat

conjunt de les comunicacions del Govern relatives a la gestió
dels consells insulars sobre les gestions transferides,
corresponents als anys 1994 i 1995, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2798-2800, 2804-2805, 2808-2809 i 12811.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial de l’illa de Menorca, DS núm. 78 (20
de maig), pàg. 3183-3185, 3189, 3191 i 3196-3197.

InterpelAlacions
RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2823-2824.

RGE núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3129-3131.

RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 85
(21 d’octubre), pàg. 3588-3589.

RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3588-3589.

RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb els traspassos
de les competències d’educació, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3588-3589.

RGE núm. 7076/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a actuacions polítiques
relatives a la implantació i actuació de les empreses de treball
temporal a les Illes Balears, DS núm. 96 (26 de novembre), pàg.
4034-4035.

Mocions
RGE núm. 2273/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2943-2944.

RGE núm. 3429/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg.
3465-3466.

RGE núm. 5568/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació als traspassos de
les competències d’educació, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg.
3703-3704.

RGE núm. 5570/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3717-3719.

RGE núm. 5571/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 89
(4 de novembre), pàg. 3721.

Preguntes
RGE núm. 1659/97, relativa a actes per a la celebració de

l’any europeu de l’educació permanent a les Illes Balears, DS
núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2714.

RGE núm. 1660/97, relativa a ajudes econòmiques a les
escoles i associacions d’educació permanent d’adults de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per l’any 1997, DS
núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2718-2719.

RGE núm. 1661/97, relativa a objectius de la campanya
publicitària del Govern balear amb motiu del dia 8 de març, DS
núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2746.

RGE núm. 1813/97, relativa a programes municipals pilot de
normalització lingüística per al 1997, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2796-2797.

RGE núm. 2084/97, relativa a realització de proves
eliminatòries en el Programa Cultural Jove per al 1997, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2886-2887.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3538-3539.

RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria de concurs públic per a l’adquisició de patrimoni
natural a Menorca, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2897-2899.

RGE núm. 653/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sistema educatiu de qualitat, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3094-309.

RGE núm. 748/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a conveni de colAlaboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears,
DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3575-3577 i 3580-3581.

RGE núm. 1991/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assumpció de la gestió dels repetidors que fan possible la
recepció de les emissions de ràdio i televisió d’altres comunitats
a les Illes Balears, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3040-3042 i
3045-3046.

RGE núm. 2011/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció i ampliació de centres d’educació
secundària, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3730.

RGE núm. 2241/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions del conseller de Cultura de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb els consellers de cultura dels diferents
consells insulars de les Illes Balears, DS núm. 76 (13 de maig),
pàg. 3100-3101.

RGE núm. 2321/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la Universiada, DS núm. 90 (11 de
novembre), pàg. 3773-3774.

RGE núm. 5283/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política penitenciària del Govern de l’Estat, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3546-3548.

Compareixences
RGE núm. 4324/97, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació,

Cultura i Esports, per tal d’explicar el model educatiu, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3690-3693.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm.5517/96, de taxes per a inspeccions i controls

sanitaris oficials de carns fresques, DS núm. 78 (20 de maig),
pàg. 3239.
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RGE núm. 595/97, de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 79 (3 de juny), pàg. 3261-3263, 3271-
3272, 3274-3275, 3277-3280, 3282-3290, 3292, 3294-3295,
3300, 3304, 3270-3272, 3274-3279, 3281-3284 i 3289-3291.

RGE núm. 5643/97, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4061-4067, 4069, 4072,
4077-4080, 4085, 4087 i 4089.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4099-4103, 4105-4106, 4136-4137, 4140-4141,
4170-4171, 4199-4201 i 4274.

Proposicions de llei
RGE núm. 30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a modificació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars i de la Llei de mesures tributàries
administratives i de patrimoni, DS núm. 65 (18 de març), pàg.
2682-2683.

RGE núm. 1682/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes Balears, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2925-2926.

RGE núm. 3745/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
centres recreatius turístics, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3881-3882.

Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3966-3968 i 3971-
3972.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3446-3447.

Propostes de resolució
Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció

del Pla territorial parcial del Raiguer, DS núm. 78 (20 de maig),
pàg. 3172, 3174-3176, 3178 i 3181-3182.

Preguntes
RGE núm. 773/97, relativa a ajudes econòmiques als

municipis de la serra de Tramuntana, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2567-2568.

RGE núm. 1959/97, relativa a cost de la devolució als
passatgers residents a les Illes, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2716.

RGE núm. 1960/97, relativa a cost campanya de devolució
als passatgers residents a les Illes, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg.
2744.

RGE núm. 1962/97, relativa a debat general sobre
Autonomia, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2747-2748.

RGE núm. 2334/97, relativa a campanya per facilitar la
declaració de l’IRPF, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2976 i
2977.

RGE núm. 2335/97, relativa a campanya per accelerar les
devolucions per declaracions negatives de l’IRPF, DS núm. 73
(29 d’abril), pàg. 2980 i 2981.

RGE núm. 2336/97, relativa a participacions de capital i
avals de les empreses públiques de la comunitat autònoma, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3026-3027.

RGE núm. 2869/97, relativa a ajuts del Govern a Agama,
DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3115-3116.

RGE núm. 5902/97, relativa a conveni entre l’ens RTVE i
el Govern balear, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3818-
3819.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5360/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cànon de sanejament, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3625-3627, 3629 i 3634-3635.
Qüestions d’ordre

En relació a la Moció RGE núm. 1477/97, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
drogodependències, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2658.

RIERA I BENNÀSSAR, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per
l’aplicació dels preus variables als carburants, DS núm. 63 (4 de
març), pàg. 2622-2623.

RGE núm. 2321/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la Universiada, DS núm. 90 (11 de
novembre), pàg. 3774-3777.

InterpelAlacions
RGE núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3132.

Mocions
RGE núm. 3429/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg.
3467-3469.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

ROVIRA I DE ALÓS, MAURICIO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 2650/97, del Grup Parlamentari Socialista, per la

qual es determina l’aprofitament urbanístic objecte de cessió
obligatòria i gratuïta, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3237-3238

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3421 i 3423.
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InterpelAlacions
RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca,
DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3805.

Mocions
RGE núm. 6006/97, del Grup parlamentari Socialista,

relativa a política de proveïment d’aigua potable a l’illa de
Mallorca, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 3995-3999.

AlAlusions
En relació al Debat de totalitat dels pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm.
94 (25 de novembre), pàg. 3963.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2495/97, pel qual es regula la publicitat dinàmica

a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de
juny), pàg. 3300-3303 i 3305.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4114-4115, 4121-4123, 4141, 4259 i 4261.

Proposicions de llei
RGE núm. 30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a modificació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars i de la Llei de mesures tributàries
administratives i de patrimoni, DS núm. 65 (18 de març), pàg.
2683-2684 i 2686.

Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3947-3948, 3955-
3956, 3964-3966 i 3973-3974.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3409-3412, 3443-3444 i 3448.

Propostes de resolució
Presentades pels grups parlamentaris, derivades del debat

conjunt de les comunicacions del Govern relatives a la gestió
dels consells insulars sobre les gestions transferides,
corresponents als anys 1994 i 1995, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2801-2802, 2805-2806 i 2809-2811.

InterpelAlacions
RGE núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista; relativa

a incompliments de les obligacions contractuals per part de la
Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, SA, DS núm.
67 (8 d’abril), pàg. 2755.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3733-3735 i 3742-
3743.

RGE núm. 5222/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a conveni de carreteres entre l’Estat i la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3480-3481 i
3482.

RGE núm. 5493/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada del projecte d’extracció d’arena de la costa nord de
Mallorca, DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3808-3809 i
3814.

Designacions diverses
En relació a la modificació de l’Ordre del Dia del Ple de dia

4 de març, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2575.
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2495/97, pel qual es regula la publicitat dinàmica

a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de
juny), pàg. 3299, 3301-3302 i 3304.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4099, 4104-4105, 4133-4134, 4136-4137, 4141
i 4199-4201.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2554/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears i RGE núm. 2703/97 del Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1562/97,
relatiu a protecció integral del menor de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3513-3514.

Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3954, 3956-3959 i
3961-3963.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3337, 3368-3374 i 3382-3386.

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5756/06, del Govern de les Illes

Balears, de criteris generals per a l’elaboració de l Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 73 (29 d’abril),
pàg. 2999, 3001, 3002-3004 i 3007.
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InterpelAlacions
RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears, per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç ilAlegals,
més conegudes com a “manteros”, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2583-2584 i 2589.

RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 62 (4 de març), pàg. 2594-2595.

RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2946-2948 i 2956-2957.

RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 85
(21 d’octubre), pàg. 3585-3586 i 3593-3594.

RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3620-3621.

RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3585-3586 i
3593-3594.

RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb els traspassos
de les competències d’educació, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3585-3586 i 3593-3594.

RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca,
DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3804-3805.

RGE núm. 5928/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higiènica i sanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3473-3474.

Mocions
RGE núm. 1482/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte de les actuacions
del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular les
activitats de transport i de comerç ilAlegals, més conegudes com
a “manteros”, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2659-2660 i 2663.

RGE núm. 5568/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació als traspassos de
les competències d’educació, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg.
3702-3703 i 3706.

RGE núm. 5570/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3719.

RGE núm. 5571/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 89
(4 de novembre), pàg. 3721.

RGE núm. 5683/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3769.

Preguntes
RGE núm. 1596/97, relativa a adquisició de finques

mallorquines per comunitaris, DS núm. 64 (18 de març), pàg.
2647.

RGE núm. 1597/97, relativa a inversions d’empresaris de les
Balears a l’exterior, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2674-2675.

RGE núm. 1598/97, relativa a inversions econòmiques a
l’exterior, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2676.

RGE núm. 1679/97, relativa a desviament torrent de
Manacor, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2749.

RGE núm. 1680/97, relativa a conveni de torrents, DS núm.
68 (15 d’abril), pàg. 2791-2792.

RGE núm. 2245/97, relativa a ajudes per reforestació, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2937.

RGE núm. 2418/97, relativa a concessió de les obres de la
carretera Deià-Sóller, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3022.

RGE núm. 4867/97, relativa a cost de les competències
d’Educació, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3487-3488.

RGE núm. 5409/97, relativa a termini de lliurament de
l’estudi sobre la valoració de les transferències d’Educació, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3607-3608.

RGE núm. 5410/97, relativa a adjudicatari de l’estudi sobre
la valoració de les transferències d’Educació, DS núm. 86 (28
d’octubre), pàg. 3609-3610.

RGE núm. 5641/97, relativa a quantitat gastada en fotos del
president amb ciutadans, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg.
3757-3758.

RGE núm. 5642/97, relativa a fotos del president amb
ciutadans, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3759-3760.

RGE núm. 5677/97, relativa a cost total de la redacció i
publicitat de les DOT, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg.
3763.

RGE núm. 5970/97, relativa a hores extraordinàries als
Serveis Ferroviaris de Mallorca, DS núm. 94 (25 de novembre),
pàg. 3897-3898.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4210/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a pensions, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2758-
2760 i 2764-2766.

RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per
l’aplicació dels preus variables als carburants, DS núm. 63 (4 de
març), pàg. 2617-2618, 2620-2621 i 2626-2627.

RGE núm. 742/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ponència de reforma de l’Estatut,
DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2961.

RGE núm. 5222/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a conveni de carreteres entre l’Estat i la comunitat autònoma de
les Illes Balears, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3478-3479.

RGE núm. 5360/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cànon de sanejament, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3632-3633.

RGE núm. 5493/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada del projecte d’extracció d’arena de la costa nord de
Mallorca, DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3809-3811.
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RGE núm. 5500/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a racionalització dels costos de transport aeri, DS núm.
71 (22 d’abril), pàg. 2894.

RGE núm. 5637/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la substitució de reactors per turbo-hèlices
per part del Grup Ibèria en les relacions entre Palma i València,
Alacant, Bilbao i altres ciutats, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3844-3845.

RGE núm. 5682/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per garantir les comunicacions aèries entre les Illes
Balears, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3844-3845.

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

Projectes de llei
RGE núm. 457/97, regulador de la segona activitat dels

policies locals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3151-3153.
RGE núm. 5518/97, pel qual s’afegeix un nou apartat a

l’article 8 de la Llei 10/1988, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3158.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4129-4130.

Proposicions de llei
RGE núm. 3745/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

centres recreatius turístics, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3885-3886.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1437/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de Llei RGE núm. 457/97, regulador de la segona
activitat del policies locals, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2773-
2774.

InterpelAlacions
RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2724-2725.

RGE núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista; relativa
a incompliments de les obligacions contractuals per part de la
Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, SA, DS núm.
67 (8 d’abril), pàg. 2754-2755.

RGE núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a raons que han motivat l’acceptació de l’expedient de
regulació d’ocupació presentat per Isleña Marítima de
Contenedores, SA, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3506.

RGE núm. 7076/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a actuacions polítiques
relatives a la implantació i actuació de les empreses de treball
temporal a les Illes Balears, DS núm. 96 (26 de novembre), pàg.
4031-4032.

Mocions
RGE núm. 2133/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2868-2869.

RGE núm. 2134/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliments de les obligacions contractuals per part
de la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller SA, DS
núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2876-2877.

RGE núm. 5421/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higienicosanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3611-3612.

RGE núm. 5477/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació laboral d’Isleña Marítima de Contenedores
SA, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3647.

Preguntes
RGE núm. 5479/97, relativa a ubicació de l’estació de

transferències de Manacor, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3602.

Proposicions no de llei
RGE núm. 206/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

regulació de l’ús del clorur de polivinil (PVC), DS núm. 96 (26
de novembre), pàg. 4048.

RGE núm. 5283/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política penitenciària del Govern de l’Estat, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3548-3549.

SOLER I CLADERA, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)
 
Projectes de llei

RGE núm. 457/97, regulador de la segona activitat dels
policies locals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3150.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4187-4188, 4191-4192, 4194-4195, 4197, 4226,
4228-4229, 4232, 4265 i 4267-4269.

Propostes de resolució
A l’escrit RGE núm. 5890/06, del Govern de les Illes

Balears, com a criteris generals per a la redacció del Pla
territorial parcial de la Serra de Tramuntana, DS núm. 77 (13 de
maig), pàg. 3136, 3141-3142, 3144-3146 i 3148-3149.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial del Raiguer, DS núm. 78 (20 de maig),
pàg. 3172, 3174-3175, 3177-3179 i 3182.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a construcció d’un hospital públic a Inca, DS
núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3654-3655.

RGE núm. 3659/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adopció de mesures per tal que els tres diputats d’Esquerra
Unida de les Illes Balears s’incorporin al Grup Parlamentari
Mixt, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3736-3737.
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Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

TEJERO I ISLA, XAVIER (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 457/97, regulador de la segona activitat dels

policies locals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3150-3154 i
3156-3158.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4206-4208 i 4210-4214.

Proposicions de llei
RGE núm. 2088/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a llei de foment de la pau,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3556-3557.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de menors, DS núm. 97 (17 de desembre), pàg. 4058-4060.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 1437/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de Llei RGE núm. 457/97, regulador de la segona
activitat del policies locals, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2768-
2770 i 2774-2775.

RGE núm. 2554/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears i RGE núm. 2703/97 del Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1562/97,
relatiu a protecció integral del menor de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3517-3518.

Mocions
RGE núm. 5568/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris del Govern en relació als traspassos de
les competències d’educació, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg.
3705.

RGE núm. 5570/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3716-3717 i
3719.

RGE núm. 5571/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 89
(4 de novembre), pàg. 3721-3722.

Preguntes
RGE núm. 2236/97, relativa a valoració de l’efectivitat dels

centres de menors, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2847-2849.
RGE núm. 5394/97, relativa a accions per a la promoció

interna, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3599.

THOMÀS I ANDREU, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears)
 
Projectes de llei

RGE núm. 595/97, de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 79 (3 de juny), pàg. 3261 i 3263.

RGE núm. 2495/97, pel qual es regula la publicitat dinàmica
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 80 (27 de
juny), pàg. 3299, 3302 i 3304.

RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4168-4169, 4238-4239, 4244-4245, 4247-4248,
4252-4253, 4256-4257 i 4259-4260

Proposicions de llei
RGE núm. 3745/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

centres recreatius turístics, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3884-3885.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 6195/96, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5517/96, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris oficials de carns fresques, DS núm. 65 (18 de
març), pàg. 2687.

RGE núm. 1495/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de Llei RGE núm. 124/97, de l’Estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2778-2779 i 2782.

RGE núm. 1552/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Projecte de Llei RGE núm. 124/97,
de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg.
2778-2779 i 2782.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3420.

Propostes de resolució
Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció

del Pla sectorial per a la gestió de residus a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 78 (20 de maig), pàg.
3207.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial d’Eivissa i Formentera, DS núm. 78
(20 de maig), pàg. 3222.

InterpelAlacions
RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears, per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç ilAlegals,
més conegudes com a “manteros”, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2587.

RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 62 (4 de març), pàg. 2590-2592 i 2597-2598.

RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2723-2724.
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RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a residències de la tercera edat, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2917.

RGE núm. 2002/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model sanitari i gestió sanitària del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3088-3089.

RGE núm. 4696/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern relativa a salut mental, DS
núm. 96 (26 de novembre), pàg. 4040-4041.

RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de les residències de la tercera edat, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3860-3861.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3983.

RGE núm. 5928/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higiènica i sanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3469-3471 i 3475.

Mocions
RGE núm. 1477/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 64 (18 de març), pàg. 2650-2652 i 2657.

RGE núm. 1482/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern respecte de les actuacions
del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular les
activitats de transport i de comerç ilAlegals, més conegudes com
a “manteros”, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2661.

RGE núm. 2133/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2867-2868.

RGE núm. 2459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a Residències de la Tercera Edat, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3058-3059.

RGE núm. 5421/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higienicosanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3610-3611 i 3614-
3615.

Preguntes
RGE núm. 1602/97, relativa a Comissió Interdepartamental

de la Dona, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2647-2648.
RGE núm. 2294/97, relativa a Decret desenvolupament

normativa de l’IBAS, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2938.
RGE núm. 2295/97, relativa a creació Mesa de diàleg social,

DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2940.
RGE núm. 4152/97, relativa a treballadors d el’empresa

Iscomar, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3458-3459.
RGE núm. 4964/97, relativa a pressupost de la campanya

“Les Illes que volem”, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3524.
RGE núm. 5542/97, relativa a ajuts per a la creació

d’ocupació per als sectors comercial, industrial i de serveis, DS
núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3678.

RGE núm. 5543/97, relativa a ajuts per als sectors
comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3681-3682.

RGE núm. 5544/97, relativa a hotel Orient de Capdepera,
DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3710-3711.

RGE núm. 5677/97, relativa a cost total de la redacció i
publicitat de les DOT, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg.
3763.

RGE núm. 5678/97, relativa a pla estratègic de control i
prevenció de la sida, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3763-
3764.

Proposicions no de llei
RGE núm. 749/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3874-
3875 i 3879.

RGE núm. 1461/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al microcrèdit com a instrument de lluita contra la
pobresa, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3725.

RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció d’un hospital públic a Inca, DS
núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3652.

Compareixences
RGE núm. 5195/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, per tal d’informar sobre la salut laboral, DS núm. 91
(11 de novembre), pàg. 3791-3792.

TRIAY I LLOPIS, JOAN FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4177-4179, 4185-4186, 4190-4191 i 4193-
4194. 

Proposicions de llei
RGE núm. 2650/97, del Grup Parlamentari Socialista, per la

qual es determina l’aprofitament urbanístic objecte de cessió
obligatòria i gratuïta, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3234-3235
i 3237-3238.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de protecció de menors, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3663-
3664, 3667-3668.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2898/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, al Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (3 de
juny), pàg. 3244-3247 i 3255-3256.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3436-3438.
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InterpelAlacions
RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears, per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç ilAlegals,
més conegudes com a “manteros”, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2587-2588.

RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2953-2955.

RGE núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista; relativa
a incompliments de les obligacions contractuals per part de la
Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, SA, DS núm.
67 (8 d’abril), pàg. 2750-2751 i 2756-2757.

RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca,
DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3797-3800 i 3805-3806.

RGE núm. 5700/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’ordenació territorial, DS núm.
96 (26 de novembre), pàg. 4014-4016 i 4024-4026.

Mocions
RGE núm. 1482/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte de les actuacions
del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular les
activitats de transport i de comerç ilAlegals, més conegudes com
a “manteros”, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2661.

RGE núm. 2134/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliments de les obligacions contractuals per part
de la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller SA, DS
núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2872-2874 i 2879-2882.

RGE núm. 2753/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a la política del Govern en
matèria de parcs naturals, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3121-
3122.

RGE núm. 6006/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua potable a l’illa de
Mallorca, DS núm. 95 (26 de novembre), pàg. 3989-3991 i
3997-3998.

Preguntes
RGE núm. 1632/97, relativa a seu del Centre Balear de

Cuba, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2641.
RGE núm. 1939/97, relativa a Mesa de diàleg social, DS

núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2712-2713.
RGE núm. 1956/97, relativa a enllaç de Lloseta, DS núm. 67

(8 d’abril), pàg. 2743.
RGE núm. 2032/97, relativa a pressions o coaccions rebudes

pel conseller d’Economia i Hisenda, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2788-2789.

RGE núm. 2033/97, relativa a persones o entitats que són
darrera les pressions o coaccions rebudes pel conseller
d’Economia i Hisenda, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2790-
2791.

RGE núm. 2034/97, relativa a causes que motiven les
pressions o coaccions rebudes pel conseller d’Economia i
Hisenda, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2792-2793.

RGE núm. 2505/97, relativa a conveni de carreteres, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3023-3024.

RGE núm. 2506/97, relativa a privatització del traspàs de sa
Costera, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3027-3028.

RGE núm. 5185/97, relativa a adjudicació dels viatges del
Programa “D’illa a illa”, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3456-
3457.

RGE núm. 5186/97, relativa a recurs contenciós-
administratiu interposat per l’Estat contra el Reglament
d’agències de viatges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3462-
3463.

RGE núm. 5188/97, relativa a situació de la dessaladora de
la badia de Palma, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3564.

RGE núm. 5395/97, relativa a finançament del gasoducte
península-Illes Balears, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3603.

RGE núm. 5396/97, relativa a ampliació de la carretera
d’accés a la UIB, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3605-3607.

RGE núm. 5397/97, relativa a comerços en els quals
s’ignoren les dues llengües oficials de les Illes Balears, DS núm.
86 (28 d’octubre), pàg. 3608-3609.

RGE núm. 5623/97, relativa a oferta econòmica del Govern
a la societat propietària de la finca “Es Canons” d’Artà, DS
núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3713.

RGE núm. 5624/97, relativa a criteris per a l’adquisició de
la finca “Es Canons”, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3714.

RGE núm. 5632/97, relativa a ferrocarril Plaça d’Espanya-
Universitat, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3714-3715.

RGE núm. 5868/97, relativa a ampliacions dels ports
esportius de Punta Portals i de Palmanova, DS núm. 93 (18 de
novembre), pàg. 3852-3853.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4575/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació anual al BOCAIB de les declaracions de
renda i patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels
seus familiars directes, DS núm. 63 (4 de març), pàg. 2610-
2616.

RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu a Palma, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2729 i
2733.

RGE núm. 742/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ponència de reforma de l’Estatut,
DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2962.

RGE núm. 748/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a conveni de colAlaboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears,
DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3578-3579.

RGE núm. 2126/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de Palma,
DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3064.

RGE núm. 2648/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 7/1997 de
14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i
colAlegis professionals, DS núm. 78 (20 de maig), pàg. 3166-
3168 i 3170.

RGE núm. 5637/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la substitució de reactors per turbo-hèlices
per part del Grup Ibèria en les relacions entre Palma i València,
Alacant, Bilbao i altres ciutats, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3839-3840 i 3846.



196 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1997 / Fascicle 2

 

RGE núm. 5682/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per garantir les comunicacions aèries entre les Illes
Balears, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3839-3840 i 3846.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4149-4151, 4155-4156 i 4162-4163.

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3433 i 3449.

Propostes de resolució
Presentades pels grups parlamentaris, derivades del debat

conjunt de les comunicacions del Govern relatives a la gestió
dels consells insulars sobre les gestions transferides,
corresponents als anys 1994 i 1995, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2801, 2805-2808 i 2812.

Derivades del debat dels criteris generals per a la redacció
del Pla territorial parcial d’Eivissa i Formentera, DS núm. 78
(20 de maig), pàg. 3218, 3220-3225, 3227 i 3230-3232 .

InterpelAlacions
RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3034-3035 i 3038-3039.

Mocions
RGE núm. 2957/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3495-3496 i 3500-3501.

Preguntes
RGE núm. 775/97, relativa a centre de la tercera edat a

Formentera, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2568-2569.
RGE núm. 1622/97, relativa a protecció integral de ses

Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 64 (18 de març), pàg.
2645-2646.

RGE núm. 2030/97, relativa a inversions realitzades a
Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1310145500162000 dels pressuposts generals de l’any 1995, DS
núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2788.

RGE núm. 2348/97, relativa a dessaladora de Cala d’Hort,
DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2970 i 2971.

RGE núm. 5628/97, relativa a vehicles de motorització
elèctrica, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3677-3678.

RGE núm. 5630/97, relativa a accions per a la protecció del
virot, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3680.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5500/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a racionalització dels costos de transport aeri, DS núm.
71 (22 d’abril), pàg. 2891-2892 i 2895-2896.

RGE núm. 2011/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció i ampliació de centres d’educació
secundària, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3729 i 3731-
3732.

RGE núm. 5493/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada del projecte d’extracció d’arena de la costa nord de
Mallorca, DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3813-3814.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

VIDAL I BIBILONI, GUILLEM (Grup Parlamentari
Popular)

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

VIDAL I BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari
Mixt)

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 5012/97, d’atribució de competències als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de protecció de menors, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3657-
3658.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2554/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears i RGE núm. 2703/97 del Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1562/97,
relatiu a protecció integral del menor de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3514.

InterpelAlacions
RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2578-2579.

RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 62 (4 de març), pàg. 2593-2594.

RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2822-2823.
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RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a residències de la tercera edat, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2916-2917.

RGE núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3128-3129.

RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de les residències de la tercera edat, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3859-3860.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3982.

Mocions
RGE núm. 1477/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 64 (18 de març), pàg. 2652-2653 i 2658.

RGE núm. 1493/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 64 (18 de març),
pàg. 2666-2667 i 2671.

RGE núm. 2273/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2942-2943.

RGE núm. 2459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a Residències de la Tercera Edat, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3056-3058 i 3062.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5500/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a racionalització dels costos de transport aeri, DS núm.
71 (22 d’abril), pàg. 2892-2893.

RGE núm. 749/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3875-
3876.

RGE núm. 1461/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al microcrèdit com a instrument de lluita contra la
pobresa, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3724-3725.

RGE núm. 2126/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de Palma,
DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3065.

RGE núm. 2241/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions del conseller de Cultura de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb els consellers de cultura dels diferents
consells insulars de les Illes Balears, DS núm. 76 (13 de maig),
pàg. 3101-3102.

RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció d’un hospital públic a Inca, DS
núm. 87 (28 d’octubre), pàg. 3651-3652.

Compareixences
RGE núm. 5195/97, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, per tal d’informar sobre la salut laboral, DS núm. 91
(11 de novembre), pàg. 3790-3791.

Designacions diverses
Designació de terna de magistrats per substituir magistrat al

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, DS núm. 86
(28 d’octubre), pàg. 3636.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4263-4265.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris i intencions del Govern sobre instalAlació
d’empreses de les Illes Balears al Carib, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2857-2859.

RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tall de subministrament elèctric del dia 22 d’agost, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3617-3619 i 3623-3624.

Preguntes
RGE núm. 1364/97, relativa a mesures de control per tal

d’impedir l’entrada de porcs procedents de països en els quals
s’ha detectat pesta porquina, DS núm. 64 (18 de març), pàg.
2643-2644.

RGE núm. 1465/97, relativa a motius institucionals per
realitzar la campanya publicitària “Produir”, DS núm. 64 (18 de
març), pàg. 2642-2643.

RGE núm. 2230/97, relativa a irregularitats dins l’empresa
“Moda y Diseño Balear SA”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg.
2855-2856.

RGE núm. 2869/97, relativa a ajuts del Govern a Agama,
DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3116-3117.

RGE núm. 4598/97, relativa a efectes de l’aturada elèctrica
del passat 23 d’agost del 1997, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg.
3461-3462.

RGE núm. 4599/97, relativa a mesures del Govern per evitar
aturades elèctriques com la del passat 23 d’agost del 1997, DS
núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3494-3495.

RGE núm. 4878/97, relativa a central hortofrutícola a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3493.

RGE núm. 5391/97, relativa a campanya “Productes
Balears”, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3530-3531.

RGE núm. 5542/97, relativa a ajuts per a la creació
d’ocupació per als sectors comercial, industrial i de serveis, DS
núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3678.

RGE núm. 5543/97, relativa a ajuts per als sectors
comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears, DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3682.

RGE núm. 5676/97, relativa a criteri a l’hora de fumigar
contra la processionària del pi, DS núm. 90 (11 de novembre),
pàg. 3760-3761.



198 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1997 / Fascicle 2

 

RGE núm. 5915/97, relativa a viabilitat del soterrament de
la línia elèctrica “Sant Joan” (Eivissa), DS núm. 94 (25 de
novembre), pàg. 3898-3899.

RGE núm. 6044/97, relativa a aparcaments soterrats de
Manacor, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3893-3894.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per
l’aplicació dels preus variables als carburants, DS núm. 63 (4 de
març), pàg. 2618-2621.

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA, ANTONI
RAMI I ALÓS

Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures

tributàries i administratives, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg.
3903-3906, 3909-3913, 3916-3918, 3920-3921 i 3923-3927.

Al Projecte de llei RGE núm. 5644/97, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1998, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3935-3939, 3942-
3944, 3946-3947, 3950-3954, 3959-3961, 3963-3964 i 3969-
3973.

Preguntes
RGE núm. 1896/97, relativa a punts d’informació dels

programes de la Unió Europea a Menorca i Eivissa, DS núm. 66
(8 d’abril), pàg. 2719-2720.

RGE núm. 1959/97, relativa a cost de la devolució als
passatgers residents a les Illes, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2716.

RGE núm. 1960/97, relativa a cost campanya de devolució
als passatgers residents a les Illes, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg.
2744.

RGE núm. 2032/97, relativa a pressions o coaccions rebudes
pel conseller d’Economia i Hisenda, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2789.

RGE núm. 2033/97, relativa a persones o entitats que són
darrera les pressions o coaccions rebudes pel conseller
d’Economia i Hisenda, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2790-
2791.

RGE núm. 2034/97, relativa a causes que motiven les
pressions o coaccions rebudes pel conseller d’Economia i
Hisenda, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2792-2793.

RGE núm. 5006/97, relativa a modificació de les quantitats
a transferir als consells insulars en matèria de menors, DS núm.
83 (14 d’octubre), pàg. 3490-3491.

RGE núm. 5409/97, relativa a termini de lliurament de
l’estudi sobre la valoració de les transferències d’Educació, DS
núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3607-3608.

RGE núm. 5410/97, relativa a adjudicatari de l’estudi sobre
la valoració de les transferències d’Educació, DS núm. 86 (28
d’octubre), pàg. 3609-3610.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5360/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cànon de sanejament, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3627-3629 i 3630.

CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS,
JOAN FLAQUER I RIUTORT

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3434-3435 i 3440.

InterpelAlacions
RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern respecte del foment de les
relacions culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses, DS
núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2821-2822 i 2827-2828.

RGE núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, DS núm. 77 (13 de maig), pàg.
3127-3128 i 3134.

Preguntes
RGE núm. 1659/97, relativa a actes per a la celebració de

l’any europeu de l’educació permanent a les Illes Balears, DS
núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2714.

RGE núm. 1660/97, relativa a ajudes econòmiques a les
escoles i associacions d’educació permanent d’adults de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per l’any 1997, DS
núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2718-2719.

RGE núm. 1813/97, relativa a programes municipals pilot de
normalització lingüística per al 1997, DS núm. 68 (15 d’abril),
pàg. 2796-2797.

RGE núm. 1900/97, relativa a formació del professorat
quant al coneixement de la llengua catalana, DS núm. 66 (8
d’abril), pàg. 2713.

RGE núm. 1901/97, relativa a catalogació de les places de
professorat com a places bilingües, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2718.

RGE núm. 2030/97, relativa a inversions realitzades a
Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1310145500162000 dels pressuposts generals de l’any 1995, DS
núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2788.

RGE núm. 2238/97, relativa a entitat a qui s’abonaran els
diners de la Regata Illes Balears, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg.
2850.

RGE núm. 2239/97, relativa a cost total de l’organització de
la Regata Illes Balears, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2850-
2851.

RGE núm. 2240/97, relativa a Conselleria que colAlaborarà
amb la Regata Illes Balears, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2853.

RGE núm. 2342/97, relativa a inscripció com a associació
esportiva del “Club de Regatas Puerto Portals”, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2940-2941.

RGE núm. 2343/97, relativa a societats mercantils que reben
subvencions d’esports, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2974.
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RGE núm. 2353/97, relativa a denúncies d’alumnes de dansa
del Conservatori de Música, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2936.

RGE núm. 2354/97, relativa a construcció del nou
conservatori, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2939.

RGE núm. 2355/97, relativa a data per a la construcció del
nou conservatori, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2973.

RGE núm. 2356/97, relativa a construccions escolars
d’educació infantil, primària i secundària, DS núm. 73 (29
d’abril), pàg. 2975 i 2976.

RGE núm. 2357/97, relativa a relació de necessitats de
construccions escolars d’educació infantil, primària i
secundària, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2979-2980.

RGE núm. 2509/97, relativa a documentació presentada per
Catavent SL per rebre una subvenció, DS núm. 74 (6 de maig),
pàg. 3024.

RGE núm. 2538/97, relativa a ús del català a la Universiada,
DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3077-3078.

RGE núm. 2539/97, relativa a ús del català al ColAlegi balear
territorial d’àrbitres de futbol, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3082.

RGE núm. 2552/97, relativa a mesures per evitar la
discriminació lingüística, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3117-
3118.

RGE núm. 2867/97, relativa a preguntes fetes al Govern i no
respostes, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3113-3114.

RGE núm. 2868/97, relativa a documentació presentada per
la societat Catavent, SL, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3114-
3115.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2011/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a construcció i ampliació de centres d’educació
secundària, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3730-3732.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4151-4153 i 4157.

InterpelAlacions
RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

assumpció de competències en matèria d’educació, DS núm. 85
(21 d’octubre), pàg. 3586-3588 i 3594-3595.

RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d’educació i el seu
finançament, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3586-3588 i
3594-3595.

RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb els traspassos
de les competències d’educació, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3586-3588 i 3594-3595.

Preguntes
 RGE núm. 4058/97, relativa a projectes del programa pilot
de normalització lingüística inclosos el 1996, DS núm. 82 (14
d’octubre), pàg. 3458.

RGE núm. 4060/97, relativa a explicacions de les
aportacions del Pla pilot de normalització lingüística, DS núm.
83 (14 d’octubre), pàg. 3492.

RGE núm. 4063/97, relativa a criteris per a les aportacions
per a la normalització lingüística, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3568-3569.

RGE núm. 4337/97, relativa a manca de places en
l’ensenyament secundari a l’illa d’Eivissa, DS núm. 83 (14
d’octubre), pàg. 3487.

RGE núm. 4338/97, relativa a gestió dels repetidors de ràdio
i televisió a les Illes Balears, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg.
3488-3489.

RGE núm. 4795/97, relativa a protecció de la llengua
catalana i de la llengua castellana, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3572.

RGE núm. 4796/97, relativa a grau de protecció de la
llengua catalana, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3574.

RGE núm. 4797/97, relativa a modificació de l’article 3 de
la Constitució Espanyola, DS núm. 87 (28 d’octubre), pàg.
3642-3643.

RGE núm. 4867/97, relativa a cost de les competències
d’Educació, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3487-3488.

RGE núm. 4885/97, relativa a responsables de l’irregular
començament de curs, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3455-
3456.

RGE núm. 4886/97, relativa a accions que es pensen fer
davant l’irregular començament de curs, DS núm. 82 (14
d’octubre), pàg. 3460-3461.

RGE núm. 4888/97, relativa a transferències dels
ensenyaments contemplats a la LOGSE, DS núm. 83 (14
d’octubre), pàg. 3489-3490.

RGE núm. 5394/97, relativa a accions per a la promoció
interna, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3599-3600.

RGE núm. 5528/97, relativa a construcció de la biblioteca
de Can Salas, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3684-3685.

RGE núm. 5529/97, relativa a nou edifici del Conservatori
de Música, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3712.

RGE núm. 5638/97, relativa a esborrany del Reial Decret de
continguts mínims d’Humanitats, DS núm. 88 (4 de novembre),
pàg. 3684.

RGE núm. 5639/97, relativa a continguts mínims a les
assignatures de Geografia i Història i de Llengua i Literatura,
DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3712.

RGE núm. 5675/97, relativa a nivell de compliment de la
Llei de normalització lingüística i del Decret 100/1990, DS
núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3758-3759.

RGE núm. 5892/97, relativa a cost econòmic dels estudis
universitaris fora de les Illes Balears, DS núm. 92 (18 de
novembre), pàg. 3820.

RGE núm. 5893/97, relativa a l’increment del percentatge
d’ajut per al desplaçament d’esportistes en competicions
interinsulars, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3821.

RGE núm. 5864/97, relativa a projectes de construcció dels
centres escolars, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3824.

RGE núm. 5865/97, relativa a construcció dels centres
escolars, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3825.
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RGE núm. 5866/97, relativa a documents correctament
escrits en català, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3826.

RGE núm. 5867/97, relativa a subvenció per a la construcció
del nou conservatori, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3854.

RGE núm. 5901/97, relativa a presentació formal del “model
educatiu”, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3854-3855.

RGE núm. 5914/97, relativa a foment a les escoles de
l’esperit militar, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3895.

RGE núm. 6048/97, relativa a desplaçaments interinsulars,
DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3897.

RGE núm. 6049/97, relativa a centres d’alt rendiment, DS
núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3900.

RGE núm. 6050/97, relativa a subvencions als
desplaçaments interinsulars, DS núm. 94 (25 de novembre),
pàg. 3901.

Compareixences
RGE núm. 4324/97, per tal d’explicar el model educatiu, DS

núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3685-3688 i 3699-3701.

CONSELLER DE FOMENT, JOAN VERGER I POCOVÍ

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4219-4222 i 4225-4226.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears, per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç ilAlegals,
més conegudes com a “manteros”, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2584-2586 i 2589-2590.

RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectius i línies d’ajudes pròpies de la comunitat
autònoma en matèria d’habitatge, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2577-2578 i 2582.

RGE núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista; relativa
a incompliments de les obligacions contractuals per part de la
Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, SA, DS núm.
67 (8 d’abril), pàg. 2752-2753 i 2757.

Preguntes
RGE núm. 776/97, relativa a Pla Produir, DS núm. 64 (18 de

març), pàg. 2638-2641.
RGE núm. 1843/97, relativa a desviament de la carretera

general de Maó a Ciutadella, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2745.
RGE núm. 1848/97, relativa a finançament del desviament

de Ferreries, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2750.
RGE núm. 1956/97, relativa a enllaç de Lloseta, DS núm. 67

(8 d’abril), pàg. 2743-2744.
RGE núm. 2115/97, relativa a retolació en català de les

indicacions del Túnel de Sóller, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg.
2846-2847.

RGE núm. 2188/97, relativa a traçat autopista Llucmajor-
Manacor, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2888.

RGE núm. 2189/97, relativa a projecte autopista Palma-
Manacor, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2888-2889.

RGE núm. 2341/97, relativa a canvi de cartell a la carretera
PM-731 (Eivissa), DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2977 i 2978.

RGE núm. 2418/97, relativa a concessió de les obres de la
carretera Deià-Sóller, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3022.

RGE núm. 2502/97, relativa a aprovació del Pla de
carreteres, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3020.

RGE núm. 2503/97, relativa a situació actual del Pla de
carreteres, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3020-3021.

RGE núm. 2505/97, relativa a conveni de carreteres, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3023-3024.

RGE núm. 2508/97, relativa a deute d’Iscomar, DS núm. 74
(6 de maig), pàg. 3023.

RGE núm. 2855/97, relativa a vial de comunicació amb el
Port de Sóller, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3078-3079.

RGE núm. 2860/97, relativa a autopista de l’aeroport, DS
núm. 76 (13 de maig), pàg. 3075-3076.

RGE núm. 2861/97, relativa a inversions en millores a la
carretera Palma-Manacor, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3076-
3077.

RGE núm. 2873/97, relativa a recuperació i millora del camí
d’en Kane, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3115.

RGE núm. 5396/97, relativa a ampliació de la carretera
d’accés a la UIB, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3606-3607.

RGE núm. 5632/97, relativa a ferrocarril Plaça d’Espanya-
Universitat, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3714-3715.

RGE núm. 5903/97, relativa a condicionament de la
carretera PM-731, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3823-
3824.

RGE núm. 5970/97, relativa a hores extraordinàries als
Serveis Ferroviaris de Mallorca, DS núm. 94 (25 de novembre),
pàg. 3897-3898.

RGE núm. 6043/97, relativa a presentació del Pla de
transport públic, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3892-
3893.

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

Preguntes
RGE núm. 2236/97, relativa a valoració de l’efectivitat dels

centres de menors, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2847-2849.
RGE núm. 2553/97, relativa a competència lingüística dels

funcionaris, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3118-3119.

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

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 2898/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, al Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 79 (3 de
juny), pàg. 3251-3254 i 3258.
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InterpelAlacions
RGE núm. 4486/96, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern balear en
matèria de parcs naturals, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2983-
2985 i 2990.

RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l’illa de Formentera, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3036 i 3039.

Preguntes
RGE núm. 1365/97, relativa a procediment per elegir la

finca rústica que pensa adquirir el Govern a l’illa de Menorca,
DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2648-2649.

RGE núm. 1383/97, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2649-2650.

RGE núm. 1622/97, relativa a protecció integral de ses
Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 64 (18 de març), pàg.
2645-2646.

RGE núm. 1624/97, relativa a desviament del torrent de sa
Cabana, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2640.

RGE núm. 1680/97, relativa a conveni de torrents, DS núm.
68 (15 d’abril), pàg. 2791.

RGE núm. 1759/97, relativa a llei de sòl rústic, DS núm. 68
(15 d’abril), pàg. 2795-2796.

RGE núm. 1760/97, relativa a Comissió Balear de Medi
Ambient, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2797.

RGE núm. 1761/97, relativa a excés de l’oferta de sòl, DS
núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2797-2798.

RGE núm. 1844/97, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans, DS núm. 69 (15 d’abril), pàg. 2818-2819.

RGE núm. 2245/97, relativa a ajudes per reforestació, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2937.

RGE núm. 2277/97, relativa a centre de recuperació
d’animals ferits a Eivissa, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2938-
2939.

RGE núm. 2349/97, relativa a desaparició de l’empresa
pública Serveis Forestals de Balears, SA, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2934-2936.

RGE núm. 2348/97, relativa a dessaladora de Cala d’Hort,
DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2971.

RGE núm. 2350/97, relativa a recuperació de camins
públics, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2971 i 2972.

RGE núm. 2351/97, relativa a substitució de la Llei
d’ordenació de recursos naturals per la Llei del sòl rústic, DS
núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2974 i 2975.

RGE núm. 2352/97, relativa a programa d’ecoauditories
turístiques, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2979.

RGE núm. 2504/97, relativa a normativa sobre residus sòlids
urbans, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3021-3022.

RGE núm. 2506/97, relativa a privatització del traspàs de sa
Costera, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3028.

RGE núm. 2514/97, relativa a dessaladora de la badia de
Palma, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3026.

RGE núm. 2515/97, relativa a energies renovables i
regasificació, DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3028-3029.

RGE núm. 2635/97, relativa a Projecte de llei sobre el Parc
Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 76 (13
de maig), pàg. 3079-3080.

RGE núm. 2872/97, relativa a situació actual del Pla de
pedreres, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3081.

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

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4179-4181 i 4186-4187.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris del Govern en relació amb la
construcció d’una residència d’alts càrrecs a cap des Pinar, DS
núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3830-3832 i 3838-3839.

RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca,
DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3800-3802 i 3807-3808.

RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exercici de la competència en la redacció i aprovació
dels plans especials d’ordenació dels espais naturals, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3867-3868 i 3873.

RGE núm. 5700/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’ordenació territorial, DS núm.
96 (26 de novembre), pàg. 4016-4019 i 4026-4027.

Preguntes
RGE núm. 4549/97, relativa a camí de cavalls, DS núm. 84

(21 d’octubre), pàg. 3523.
RGE núm. 4915/97, relativa a modificació del Pla de residus

sòlids urbans, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3565-3566.
RGE núm. 4964/97, relativa a pressupost de la campanya

“Les Illes que volem”, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3524.
RGE núm. 5188/97, relativa a situació de la dessaladora de

la badia de Palma, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3564-3565.
RGE núm. 5192/97, relativa a mesures que ha pres el

Govern de la comunitat autònoma per tal de regular les
activitats dels vehicles tot terreny, DS núm. 85 (21 d’octubre),
pàg. 3563-3564.

RGE núm. 5240/97, relativa a abocador de Cap de Barbaria,
DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3528-3529.

RGE núm. 5355/97, relativa a imatge a la campanya
publicitària sobre les DOT, DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg.
3569-3570.

RGE núm. 5379/97, relativa a relació de finques per
adquirir, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3532-3533.

RGE núm. 5382/97, relativa a quiosc del moll de ribera, DS
núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3525-3226.

RGE núm. 5385/97, relativa a objectius de les DOT, DS
núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3570-3571.

RGE núm. 5395/97, relativa a finançament del gasoducte
península-Illes Balears, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3603-
3604.

RGE núm. 5479/97, relativa a ubicació de l’estació de
transferències de Manacor, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3602.
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RGE núm. 5582/97, relativa a repercussió de les cendres de
la central tèrmica d’Es Murterar en els polls (arbres), DS núm.
88 (4 de novembre), pàg. 3679.

RGE núm. 5599/97, relativa a cendres a la central tèrmica
d’Es Murterar, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3682-3683.

RGE núm. 5623/97, relativa a oferta econòmica del Govern
a la societat propietària de la finca “Es Canons” d’Artà, DS
núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3713.

RGE núm. 5624/97, relativa a criteris per a l’adquisició de
la finca “Es Canons”, DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3714.

RGE núm. 5626/97, relativa a desviament i/o reforma del
torrent de sa Cabana de Manacor, DS núm. 88 (4 de novembre),
pàg. 3676-3677.

RGE núm. 5628/97, relativa a vehicles de motorització
elèctrica, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3677-3678.

RGE núm. 5630/97, relativa a accions per a la protecció del
virot, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3680.

RGE núm. 5677/97, relativa a cost total de la redacció i
publicitat de les DOT, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg.
3763.

RGE núm. 5690/97, relativa a obligació dels ajuntaments de
lliurar els residus per incinerar, DS núm. 90 (11 de novembre),
pàg. 3762-3763.

RGE núm. 5691/97, relativa a afavoriment d’alternatives a
la incineració de residus a Mallorca, DS núm. 90 (11 de
novembre), pàg. 3765-3766.

RGE núm. 5840/97, relativa a incineració de residus sòlids
urbans, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3822-3823.

RGE núm. 5841/97, relativa a reciclatge i compostatge a
l’illa de Mallorca, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3827-
3828.

RGE núm. 5842/97, relativa a moratòria urbanística, DS
núm. 93 (18 de novembre), pàg. 3850-3851.

RGE núm. 5868/97, relativa a ampliacions dels ports
esportius de Punta Portals i de Palmanova, DS núm. 93 (18 de
novembre), pàg. 3853.

Compliment de proposicions de llei
Escrit RGE núm. 5331/97 del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu al compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
3037/95, relativa a control analític i garanties sanitàries en la
utilització de les aigües depurades, DS núm. 89 (4 de
novembre), pàg. 3746-3749.

CONSELLER DE SANITAT I CONSUM, FRANCESC
FIOL I AMENGUAL

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4242-4244, 4246 i 4250.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a drogodependències, DS
núm. 62 (4 de març), pàg. 2592-2593 i 2598-2599.

RGE núm. 2002/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model sanitari i gestió sanitària del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3086-3088 i 3092-3093.

RGE núm. 4696/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern relativa a salut mental, DS
núm. 96 (26 de novembre), pàg. 4038-4040 i 4044-4045.

RGE núm. 5928/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política higiènica i sanitària
i de seguretat de les piscines turístiques i d’ús colAlectiu i les
platges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3471-3473 i 3475-
3476.

Preguntes
RGE núm. 770/97, relativa a casos detectats de meningitis,

DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2572.
RGE núm. 771/97, relativa a mesures preses sobre

informació i prevenció de la meningitis, DS núm. 62 (4 de
març), pàg. 2570-2571.

RGE núm. 1953/97, relativa a Pla de Salut, DS núm. 66 (8
d’abril), pàg. 2711.

RGE núm. 1954/97, relativa a pis tutelar per a malalts
psiquiàtrics a Ciutadella, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2715.

RGE núm. 2235/97, relativa a expedients sancionadors
revocats o arxivats, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2852-2853.

RGE núm. 2338/97, relativa a aportació de l’administració
central per a programes d’atenció a malalts d’Alzheimer, DS
núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2936-2937.

RGE núm. 2339/97, relativa a programes d’atenció a malalts
d’Alzheimer, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2939-2940.

RGE núm. 2346/97, relativa a programa “Plan Nacional
sobre drogas 1997", DS núm. 74 (6 de maig), pàg. 3019.

RGE núm. 2347/97, relativa a repartiment econòmic
programa “Plan Nacional sobre drogas 1997", DS núm. 74 (6 de
maig), pàg. 3019.

RGE núm. 5094/97, relativa a finançaments hospitalaris
dependents de l’Institut Balear de Salut, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3529-3530.

RGE núm. 5095/97, relativa a inici d’activitat a l’Hospital
de Manacor (tractament d’hemodiàlisi), DS núm. 85 (21
d’octubre), pàg. 3566.

RGE núm. 5096/97, relativa a inici d’activitat a l’Hospital
de Manacor (servei de rehabilitació), DS núm. 85 (21
d’octubre), pàg. 3568.

RGE núm. 5097/97, relativa a conveni entre l’Hospital de
Manacor i l’empresa Novomedic (termes del conveni), DS núm.
85 (21 d’octubre), pàg. 3572.

RGE núm. 5098/97, relativa a conveni entre l’Hospital de
Manacor i l’empresa Novomedic (condicions i tarifes), DS núm.
85 (21 d’octubre), pàg. 3573.

RGE núm. 5099/97, relativa a serveis oferts per l’Hospital
de Manacor (especialistes), DS núm. 85 (21 d’octubre), pàg.
3575.

RGE núm. 5100/97, relativa a serveis oferts per l’Hospital
de Manacor (especialistes), DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg.
3603.

RGE núm. 5102/97, relativa a publicitat sobre el
funcionament de l’Hospital de Manacor, DS núm. 87 (28
d’octubre), pàg. 3643.
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RGE núm. 5191/97, 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
10/95, del Codi Penal, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3459-
3460.

RGE núm. 5389/97, relativa a llista d’espera tractament
metadona, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3526.

RGE núm. 5397/97, relativa a comerços en els quals
s’ignoren les dues llengües oficials de les Illes Balears, DS núm.
86 (28 d’octubre), pàg. 3609.

RGE núm. 5497/97, relativa a estudi de positivitat al virus
de la SIDA, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3600.

RGE núm. 5629/97, relativa a acord de colAlaboració amb
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per obres del centre de salut de
Santa Eulàlia, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3755.

RGE núm. 5678/97, relativa a pla estratègic de control i
prevenció de la sida, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3763-
3764.

RGE núm. 5681/97, relativa a pla estratègic de control i
prevenció de la sida, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3766.

RGE núm. 5703/97, relativa a Pla estratègic de prevenció i
control de la sida, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3755-
3756.

RGE núm. 5758/97, relativa a conveni amb “Sistema
Español de Farmavigilancia”, DS núm. 90 (11 de novembre),
pàg. 3756-3757.

RGE núm. 5897/97, relativa a la data de presentació del Pla
de salut mental al Parlament, DS núm. 92 (18 de novembre),
pàg. 3822.

RGE núm. 5899/97, relativa a reforma psiquiàtrica de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 93 (18 de
novembre), pàg. 3851-3852.

RGE núm. 5900/97, relativa a debat en el Parlament del Pla
autonòmic de drogues, DS núm. 93 (18 de novembre), pàg.
3852.

RGE núm. 5988/97, relativa a presentació del Pla de salut al
Parlament, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3894.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, GUILLEM
CAMPS I COLL

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4255-4256 i 4258-4259.
 
InterpelAlacions

RGE núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a raons que han motivat l’acceptació de l’expedient de
regulació d’ocupació presentat per Isleña Marítima de
Contenedores, SA, DS núm. 83 (14 d’octubre), pàg. 3504-3505
i 3507-3508.

RGE núm. 7076/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a actuacions polítiques
relatives a la implantació i actuació de les empreses de treball
temporal a les Illes Balears, DS núm. 96 (26 de novembre), pàg.
4030-4031 i 4036.

Preguntes
RGE núm. 1955/97, relativa a Agència Balear d’Ocupació,

DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2786-2787.

RGE núm. 1958/97, relativa a Consell Balear de Salut
Laboral, DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2787-2788.

RGE núm. 2036/97, relativa a Pla pilot Mestral de formació,
DS núm. 68 (15 d’abril), pàg. 2794-2795.

RGE núm. 2295/97, relativa a creació Mesa de diàleg social,
DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2940.

RGE núm. 2510/97, relativa al Pla Mestral al seminari
“Aprovechamiento, tratamiento y conservación del producto
maderero insular para usos en carpintería y construcción”, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3052.

RGE núm. 2511/97, relativa a situacions laborals o
professionals per accedir a la formació del “Pla Mestral”, DS
núm. 75 (6 de maig), pàg. 3053.

RGE núm. 2512/97, relativa a prioritat per accedir a la
formació del Pla Mestral, DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3053-
3054.

RGE núm. 4152/97, relativa a treballadors d el’empresa
Iscomar, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3458-3459.

Compareixences
RGE núm. 5195/97, per ta d’informar sobre la salut laboral,

DS núm. 91 (11 de novembre), pàg. 3786-3790 i 3795-3797.

CONSELLER DE TURISME, JOSÉ MARIA GONZÁLEZ
I ORTEA

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4124-4128.

InterpelAlacions
RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en relació amb la creixent
contractació de places turístiques en l’especialitat de “tot
inclòs”, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2721-2723 i 2727-2728.

Preguntes
RGE núm. 736/97, relativa a publicitat patrocinada pel

Govern només en castellà, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2570-
2571.

RGE núm. 772/97, relativa a previsions del mercat alemany
per a la temporada turística 1997, DS núm. 62 (4 de març), pàg.
2573-2574.

RGE núm. 1936/97, relativa a supressió de vols de la
companyia Iberia, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2711-2712.

RGE núm. 1940/97, relativa a inspecció als establiments de
l’oferta complementària, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2717.

RGE núm. 2237/97, relativa a carta alertant els majoristes de
viatges, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2853-2854.

RGE núm. 2513/97, relativa a establiments hotelers
expedientats i amb ordre de tancament, DS núm. 74 (6 de maig),
pàg. 3025.

RGE núm. 2865/97, relativa a apartaments de temps
compartit, DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3112-3113.

RGE núm. 5186/97, relativa a recurs contenciós-
administratiu interposat per l’Estat contra el Reglament
d’agències de viatges, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3463.
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RGE núm. 5383/97, relativa a comissió d’arbitratge per
resoldre conflictes comercials turístics, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3531-3532.

RGE núm. 5400/97, relativa a Escola d’Hostaleria, DS núm.
86 (28 d’octubre), pàg. 3601.

RGE núm. 5498/97, relativa a estacionalitat de les Illes
Balears, DS núm. 86 (28 d’octubre), pàg. 3604-3605.

RGE núm. 5544/97, relativa a hotel Orient de Capdepera,
DS núm. 89 (4 de novembre), pàg. 3710-3711.

RGE núm. 5622/97, relativa a canvi d’avions fet per la
companyia Iberia, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3675-
3677.

 
CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR,
MARIA DEL PILAR FERRER I VANRELL

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4208-4210 i 4212.

Preguntes
RGE núm. 5007/97, relativa a modificació de les quantitats

a transferir als consells insulars en matèria de menors, DS núm.
84 (21 d’octubre), pàg. 3527-3528.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, ROSA ESTARÀS I
FERRAGUT

Projectes de llei
RGE núm. 5644/97, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1998, DS núm. 97 (17 de
desembre), pàg. 4109-4111 i 4113-4114.

InterpelAlacions
RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 72 (29
d’abril), pàg. 2948-2951 i 2957-2958.

RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge oficial del President del Govern al Carib i als Estats Units
d’Amèrica, 9 de gener de 2006, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg.
2905-2907 i 2911-2912.

RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política referent a residències de la tercera edat, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2914-2916 i 2921-2922.

RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de les residències de la tercera edat, DS núm.
93 (18 de novembre), pàg. 3857-3859 i 3864-3865.

RGE núm. 5405/97, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 95
(26 de novembre), pàg. 3980-3982 i 3987-3988.

Preguntes
RGE núm. 759/97, relativa a decret regulador de les

activitats dels vehicles tot terreny en els espais naturals de les
Illes Balears, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2571-2572.

RGE núm. 773/97, relativa a ajudes econòmiques als
municipis de la serra de Tramuntana, DS núm. 62 (4 de març),
pàg. 2567-2568.

RGE núm. 775/97, relativa a centre de la tercera edat a
Formentera, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2568-2569.

RGE núm. 777/97, relativa a parcelAlació ilAlegal de Son Aiet
a Ciutadella, DS núm. 62 (4 de març), pàg. 2574-2575.

RGE núm. 1384/97, relativa a motiu pel qual el president del
Govern promou inversions fora de les Illes Balears, DS núm. 65
(18 de març), pàg. 2674-2675.

RGE núm. 1556/97, relativa a indemnitzacions túnel de
Sóller, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2644-2645.

RGE núm. 1596/97, relativa a adquisició de finques
mallorquines per comunitaris, DS núm. 64 (18 de març), pàg.
2647.

RGE núm. 1597/97, relativa a inversions d’empresaris de les
Balears a l’exterior, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2674-2675.

RGE núm. 1598/97, relativa a inversions econòmiques a
l’exterior, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2676.

RGE núm. 1602/97, relativa a Comissió Interdepartamental
de la Dona, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2647-2648.

RGE núm. 1631/97, relativa a objectiu de la campanya
publicitària “La qualitat obre fronteres”, DS núm. 64 (18 de
març), pàg. 2646.

RGE núm. 1632/97, relativa a seu del Centre Balear de
Cuba, DS núm. 64 (18 de març), pàg. 2641-2642.

RGE núm. 1655/97, relativa a domini propi de les Illes
Balears a Internet, DS núm. 65 (18 de març), pàg. 2677-2678.

RGE núm. 1661/97, relativa a objectius de la campanya
publicitària del Govern balear amb motiu del dia 8 de març, DS
núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2746.

RGE núm. 1679/97, relativa a desviament torrent de
Manacor, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2749.

RGE núm. 1769/97, relativa a informe sobre el projecte de
la dessaladora de Cala d’Hort, DS núm. 66 (8 d’abril), pàg.
2715.

RGE núm. 1939/97, relativa a Mesa de diàleg social, DS
núm. 66 (8 d’abril), pàg. 2712-2713.

RGE núm. 2035/97, relativa a registre d’entrada, DS núm.
68 (15 d’abril), pàg. 2793-2794.

RGE núm. 2084/97, relativa a realització de proves
eliminatòries en el Programa Cultural Jove per al 1997, DS
núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2886-2887.

RGE núm. 2091/97, relativa a declaració de parcs naturals,
DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2849.

RGE núm. 2123/97, relativa a participació del Govern a la
SBCR, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg. 2851-2852.

RGE núm. 2150/97, relativa a Projecte de llei de sòl rústic,
DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2887-2888.

RGE núm. 2230/97, relativa a irregularitats dins l’empresa
“Moda y Diseño Balear SA”, DS núm. 70 (22 d’abril), pàg.
2847.

RGE núm. 2231/97, relativa a Pla Bit, DS núm. 71 (22
d’abril), pàg. 2889-2890.

RGE núm. 2232/97, relativa a normativa que regula el Pla
Bit, DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2890-2891.

RGE núm. 2233/97, relativa a informació que dóna el 012,
DS núm. 71 (22 d’abril), pàg. 2890-2891.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1997 /Fascicle 2 205

 

RGE núm. 2294/97, relativa a Decret desenvolupament
normativa de l’IBAS, DS núm. 72 (29 d’abril), pàg. 2938.

RGE núm. 2334/97, relativa a campanya per facilitar la
declaració de l’IRPF, DS núm. 73 (29 d’abril), pàg. 2976 i
2977.

RGE núm. 2335/97, relativa a campanya per accelerar les
devolucions per declaracions negatives de l’IRPF, DS núm. 73
(29 d’abril), pàg. 2980 i 2981.

RGE núm. 2336/97, relativa a participacions de capital i
avals de les empreses públiques de la comunitat autònoma, DS
núm. 74 (6 de maig), pàg. 3026-3027.

RGE núm. 2344/97, relativa a mitjans de comunicació on
s’ha realitzat la campanya La qualitat obre fronteres, DS núm.
75 (6 de maig), pàg. 3050.

RGE núm. 2345/97, relativa a utilitat o rendibilitat social de
campanya publicitària, DS núm. 75 (6 de maig), pàg. 3051.

RGE núm. 2698/97, relativa a activitats de l’Institut
d’Estudis Autonòmics, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3083.

RGE núm. 2862/97, relativa a Pla d’acció per a persones
amb minusvalideses per al 1997, DS núm. 76 (13 de maig), pàg.
3080.

RGE núm. 2863/97, relativa a Pla d’acció per a persones
amb minusvalideses, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3083-3084.

RGE núm. 2864/97, relativa a valoració del repartiment
econòmic del Pla d’acció per a persones amb minusvalideses,
DS núm. 77 (13 de maig), pàg. 3111.

RGE núm. 2866/97, relativa a Año europeo contra el
racismo, DS núm. 76 (13 de maig), pàg. 3074-3075.

RGE núm. 4061/97, relativa a criteris d’intervenció en
matèria de normalització lingüística, DS núm. 84 (21
d’octubre), pàg. 3533-3534.

RGE núm. 4548/97, relativa a eficiència informativa que ha
de garantir la igualtat d’oportunitats, DS núm. 82 (14
d’octubre), pàg. 3455.

RGE núm. 4549/97, relativa a camí de cavalls, DS núm. 82
(14 d’octubre), pàg. 3460.

RGE núm. 5008/97, relativa a cost de l’atribució de
competències en matèria de menors per als consells insulars, DS
núm. 85 (21 d’octubre), pàg. 3567.

RGE núm. 5091/97, relativa a intervenció de la Guàrdia
Civil a la visita del president Sr. Matas a Felanitx, DS núm. 84
(21 d’octubre), pàg. 3534.

RGE núm. 5185/97, relativa a adjudicació dels viatges del
Programa “D’illa a illa”, DS núm. 82 (14 d’octubre), pàg. 3456-
3457.

RGE núm. 5380/97, relativa a criteris per a la inserció de
publicitat, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3524-3525.

RGE núm. 5388/97, relativa a intervencions públiques del
president del Govern, DS núm. 84 (21 d’octubre), pàg. 3535.

RGE núm. 5625/97, relativa a agressió a una nina de
Felanitx, DS núm. 88 (4 de novembre), pàg. 3681.

RGE núm. 5627/97, relativa a reducció de la quantia de les
multes als manifestants de Felanitx, DS núm. 89 (4 de
novembre), pàg. 3713.

RGE núm. 5641/97, relativa a quantitat gastada en fotos del
president amb ciutadans, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg.
3757-3758.

RGE núm. 5642/97, relativa a fotos del president amb
ciutadans, DS núm. 90 (11 de novembre), pàg. 3759-3760.

RGE núm. 5902/97, relativa a conveni entre l’ens RTVE i
el Govern balear, DS núm. 92 (18 de novembre), pàg. 3819.

RGE núm. 6047/97, relativa a rebuig del mètode de
designació de la terna del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, DS núm. 94 (25 de novembre), pàg. 3896.

PRESIDENT DEL GOVERN, JAUME MATAS I PALOU

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 81 (8, 9 i
10 d’octubre), pàg. 3310-3323, 3331-3337, 3340-3344, 3361-
3362, 3366-3368, 3374-3382, 3386-3388, 3400-3404, 3407-
3409 i 3412-3413.

InterpelAlacions
RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a criteris i intencions del Govern sobre instalAlació
d’empreses de les Illes Balears al Carib, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2862-2865.

Preguntes
RGE núm. 1962/97, relativa a debat general sobre

Autonomia, DS núm. 67 (8 d’abril), pàg. 2747-2748.

AlAlusions
En relació a la Moció RGE núm. 2134/97, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a incompliments de les
obligacions contractuals per part de la Companyia
Concessionària del Túnel de Sóller SA, DS núm. 70 (22
d’abril), pàg. 2882.
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