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INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 5757/96, de consells escolars de les Illes Balears.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5687-5701.

RGE núm. 5759/96, de patrimoni històric de les Illes
Balears.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5707-5737.

RGE núm. 6872/96, d’ordenació d’emergències.
DS núm. 98 (24 de febrer), pàg. 4301-4303.

RGE núm. 124/97, de l’Estatut dels consumidors i usuaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 98 (24 de febrer), pàg. 4303-4305.

RGE núm. 2199/97, de colAlegis professionals.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5743-5755.

RGE núm. 2948/97, del voluntariat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4890-4903.

RGE núm. 5270/97, de creació del Consell Balear de
Transports Terrestres i del Comitè Balear del transport per
carretera.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5096-5100.

RGE núm. 7149/97, d’ordenació de l’atenció farmacèutica
en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5468-5478.

RGE núm. 7466/97, de taxes per a inspeccions i controls
sanitaris d’animals i els seus productes.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5509-5510.

RGE núm. 1548/98, pel qual es regula el règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5755-5769.

RGE núm. 2786/98, de mesures transitòries relatives a
l’atorgament d’autoritzacions prèvies de construccions,
obres i instalAlacions d’empreses i activitats turístiques.
DS núm. 117 (15 de maig), pàg. 5006-5031.

RGE núm. 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació
de les Directrius d’Ordenació Territorial.
DS núm. 124 (23 d’octubre), pàg. 5298-5320.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 1999.
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5810-5965.

RGE núm. 4581/98, de mesures tributàries i
administratives.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5774-5806.

PROPOSTA DE REFORMA DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

RGE núm. 5910/97, de proposta de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4541-4627.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 4622/97, relativa a protecció ambiental i gestió
sostenible dels béns naturals.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4355-4364.

RGE núm. 5699/97, de modificació del Reglament del
Parlament.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4479-4486.

RGE núm. 998/98, relativa a modificació de la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4691-4699.

RGE núm. 999/98, relativa a modificació de la Llei 1/1991,
de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4691-4699.
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RGE núm. 1180/98, relativa a recuperació del més alt nivell
de protecció de la Llei d’espais naturals al cap des Pinar.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4827-4833.

RGE núm. 3987/98, relativa a addició d’un nou article (4.1
bis)a la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la compilació del
Dret Civil balear.
DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5519-5532.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 6172/97, al Projecte de Llei de creació del
Consell Balear de Transports Terrestres i del Comitè
Balear de Transport per Carretera.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4364-4367.

RGE núm. 2419/98 i 2470/98, al Projecte de Llei pel qual es
regula el règim específic de taxes de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4960-4970.

RGE núm. 1560/98, al Projecte de Llei de taxes per a
inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus
productes.
DS núm. 104 (17 de març), pàg. 4509-4512.

RGE núm. 1961/98, 1972/98 i 1991/98, al Projecte de llei de
la funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis
socials.
DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4760-4770.

RGE núm. 3932/98, al Projecte de llei de patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5100-5105.

Al Projecte de llei RGE núm. 4580/98, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 1999.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5621-5637. 

DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA
GENERAL DEL GOVERN

Debat sobre l’orientació política general del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5110-5254.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA
INTERINSULAR

RGE núm. 4143/98, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de
transport per carretera.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5348-5358.
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5792-5806.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 6268/97, relativa a política del Govern en
matèria d’ocupació.
DS núm. 98 (24 de febrer), pàg. 4282-4290.

RGE núm. 7288/97, relativa a orientació política en matèria
de residus.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4321-4332.

RGE núm. 212/98, relativa a raons per les quals la
Conselleria de Sanitat del Govern balear ha iniciat una
campanya de vacunació a l’inici del curs 1997-1998 contra
la meningitis meningocòccica dels grups A i C entre la
població infantil i juvenil de les Illes.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4382-4391.

RGE núm. 641/98, relativa a criteris per a l’aprovació del
Pla director sectorial de carreteres i transport de les Illes
Balears.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4426-4435.

RGE núm. 670/98, relativa a política de formació del
Govern.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4470-4479.

RGE núm. 693/98, relativa a criteris del Govern en relació
amb la defensa de la titularitat pública de l’aigua i
exigència de qualitat en les concessions d’aigua per a nous
assentaments urbans.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4658-4667.

RGE núm. 742/98, relativa a política en relació amb els
“manteros”.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4675-4684.

RGE núm. 778/98, relativa a mesures del Govern per
prevenir i sancionar el frau en la venda al públic de
carburants a les benzineres de les Illes Balears.
DS núm. 104 (17 de març), pàg. 4492-4503.

RGE núm. 1043/98, relativa a incompliment del termini de
presentació i aprovació d’un Pla regional de protecció del
clima.
DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4744-4751.

RGE núm. 1179/98, relativa a Decret 9/1998, anomenat de
moratòria hotelera.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4792-4805.

RGE núm. 1283/98, relativa a ordenació de sòl rústic a les
DOT.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4725-4736.

RGE núm. 1284/98, relativa a política ferroviària.
DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5065-5054.

RGE núm. 1430/98, relativa a política d’habitatge públic.
DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4751-4760.
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RGE núm. 1559/98, relativa a transport públic.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4922-4932.

RGE núm. 1717/98, relativa a qüestionari sobre educació
adreçat als pares i mares d’alumnes.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4716-4725.

RGE núm. 2053/98, relativa a l’informe de Càritas i Sa
Nostra sobre les bosses de pobresa.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5087-5096.

RGE núm. 3986/98, relativa a concessions de noves línies de
transport regular per carretera.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5332-5340.

RGE núm. 4053/98, relativa a política territorial del
Govern.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5368-5381.

RGE núm. 4097/98, relativa a règim especial per a les
Balears.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5425-5435.

RGE núm. 4461/98, relativa a organització dels campionats
de Balears de l’esport per a l’edat escolar i dels campionats
d’Espanya de la joventut.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5580-5587.

RGE núm. 4496/98, relativa a aplicació i desenvolupament
de la Llei 1/1991, d’espais naturals (LEN).
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5662-5672.

MOCIONS

RGE núm. 6237/97, relativa a control residències tercera
edat.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4332-4338.

RGE núm. 7144/97, relativa a política del Govern de salut
mental.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4350-4355.

RGE núm. 7145/97, davant la implantació de les empreses
de treball temporal a les Illes Balears.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4391-4398.

RGE núm. 7167/97, relativa a avanç de Directrius
d’Ordenació Territorial.
DS núm. 98 (24 de febrer), pàg. 4290-4301.

RGE núm. 7172/98, relativa a ajudes del Govern balear al
Tercer Món.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4398-4406.

RGE núm. 1285/98, relativa a política d’ocupació.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4418-4426.

RGE núm. 1558/98, relativa a orientació política en matèria
de residus.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4461-4470.

RGE núm. 1661/98, relativa a criteris per a l’aprovació del
Pla director sectorial de carreteres i transport de les Illes
Balears.
DS núm. 104 (17 de març), pàg. 4503-4509.

RGE núm. 1667/98, relativa a campanya de vacunació a
l’inici del curs 1997/1998 contra la meningitis
meningocòccica.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4644-4640.

RGE núm. 1780/98, relativa a mesures per prevenir i
sancionar el frau de la venda al públic de carburants de les
Illes Balears.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4650-4658.

RGE núm. 1781/98, relativa a política de formació.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4709-4716.

RGE núm. 2097/98, relativa a criteris del Govern en relació
a la defensa de la titularitat pública de l’aigua i exigència de
qualitat en les concessions d’aigua per a nous assentaments
urbans.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4783-4792.

RGE núm. 2370/98, relativa a incompliment del termini de
presentació i aprovació d’un pla regional de protecció del
clima.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4846-4851.

RGE núm. 2603/98, relativa a incompliment del termini de
presentació i aprovació d’un pla regional de protecció del
clima.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4851-4857.

RGE núm. 2606/98, relativa a qüestionari remès per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports als pares i mares
d’alumnes i professors.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4875-4880.

RGE núm. 2608/98, relativa a ordenació del sòl rústic a les
Directrius d’Ordenació Territorial.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4875-4880.

RGE núm. 2686/98, relativa a Decret 9/1998, anomenat de
moratòria urbanística.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4912-4922.

RGE núm. 2913/98, relativa a transport públic.
DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5058-5065.

RGE núm. 4285/98, relativa a informe de Càritas i Sa
Nostra sobre les bosses de pobresa.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5340-5348.

RGE núm. 4288/98, relativa a política ferroviària.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5267-5272.
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RGE núm. 4591/98, relativa a concessions de noves línies de
transport per carretera.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5494-5500.

RGE núm. 4610/98, relativa a política territorial del
Govern.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5548-5557.

RGE núm. 4680/98, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5557-5565.

PREGUNTES

RGE núm. 658/98, relativa a aglomeració humana del dia
20 de gener.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4311-4312.

RGE núm. 659/98, relativa a Pla energètic de les Illes
Balears.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4344-4345.

RGE núm. 735/98, relativa a frau en la dispensació de
benzines.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4312-4313.

RGE núm. 744/98, relativa a mesures per congelar el
nombre de cotxes per habitant a les Illes balears.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4313-4314.

RGE núm. 784/98, relativa a Pla d’ordenació de recursos
naturals.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4314-4315.

RGE núm. 786/98, relativa a límits i protecció de les Salines
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4451.

RGE núm. 787/98, relativa a Projecte de Llei de parc
natural de les Salines d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4452-4453.

RGE núm. 788/98, relativa a traspàs reserva natural de les
Salines d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4520.

RGE núm. 1000/98, relativa a creació de comissions
d’investigació.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4458-4459.

RGE núm. 1001/98, relativa a sanció per insults a càrrecs
públics.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4319-4320.

RGE núm. 1003/98, relativa a “Great Springolf Days 97".
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4345.

RGE núm. 1035/98, relativa a denúncies i obertura
d’expedients a ecologistes a Eivissa.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4315-4316.

RGE núm. 1037/98, relativa a declaracions del portaveu del
Govern en relació amb manifestació d’ecologistes.

DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4321.

RGE núm. 1041/98, relativa a gratuïtat de l’educació
infantil a les Illes Balears.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4412-4413.

RGE núm. 1158/98, relativa a Direcció General d’Educació
a Mallorca.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4320-4321.

RGE núm. 1159/98, relativa a programa de
drogodependències.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4349-4350.

RGE núm. 1160/98, relativa a lluita contra la sida.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4378-4379.

RGE núm. 1161/98, relativa a mediació del sector de la
seguretat privada.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4415-4416.

RGE núm. 1170/98, relativa a inversions municipals en
matèria hidràulica.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4347-4349.

RGE núm. 1198/98, relativa a cessament del director
general de Consum.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4345-4346.

RGE núm. 1217/98, relativa a anulAlació de Ràdio Jove de
l’entrevista concertada amb el secretari general de les
Joventuts Socialistes d’Espanya.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4316-4317.

RGE núm. 1218/98, relativa a modificacions de les DOT
degudes a les crítiques del sector més conservador dels
propietaris de terres.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4346-4347.

RGE núm. 1219/98, relativa a modificacions de les DOT a
causa de les crítiques del sector més conservador dels
propietaris de terres.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4373-4375.

RGE núm. 1222/98, relativa a crèdit solAlicitat.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4375-4376.

RGE núm. 1223/98, relativa a supressió de la “setmana
blanca”.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4317-4318.



230 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1998 / Fascicle 1

 

RGE núm. 1224/98, relativa a jornada laboral setmanal del
personal docent.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4350.

RGE núm. 1226/98, relativa a existència de cinc directors
general a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4379-4382.

RGE núm. 1227/98, relativa a responsables insulars de la
Conselleria d’Educació Cultura i Esports.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4412.

RGE núm. 1228/98, relativa a documentació relativa al
“programa de Qualitat”.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4318-4319.

RGE núm. 1229/98, relativa a modificació del decret de
turisme rural.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4451-4452.

RGE núm. 1233/98, relativa a actuacions del Govern pre a
la compensació a famílies de malalts desplaçats a Son
Dureta.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4342-4343.

RGE núm. 1234/98, relativa a conseqüències de l’anomenat
“medicamentazo” a les Illes Balears.
DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4343-4344.

RGE núm. 1278/98, relativa a enquesta de la Conselleria
d’Educació als pares d’alumnes.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4372-4373.

RGE núm. 1339/98, relativa a motius per formar part de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4410-4411.

RGE núm. 1352/98, relativa a compra de l’edifici
d’IBASAN.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4520-4521.

RGE núm. 1357/98, relativa a proves d’accés a la funció
pública docent.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4377-4378.

RGE núm. 1358/98, relativa a disposició addicional
cinquena de la Llei de normalització lingüística.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4415.

RGE núm. 1359/98, relativa a elaboració del material
didàctic necessari per a l’ensenyament de i en llengua
catalana.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4371-4372.

RGE núm. 1391/98, relativa a normes de seguretat i higiene
en el treball.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4371.

RGE núm. 1392/98, relativa a economia submergida.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4376-4377.

RGE núm. 1393/98, relativa a criteris amb què s’han
assignat els diferents llocs de feina prevists a l’organigrama
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4413-4414.

RGE núm. 1394/98, relativa a competència i
responsabilitats dels responsables insulars de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4414-4415.

RGE núm. 1395/98, relativa a mesures per resoldre les
“necessitats educatives especials” d’Eivissa.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4416-4417.

RGE núm. 1396/98, relativa a obres de Can Sales.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4417-4418.

RGE núm. 1427/98, relativa a creació de nous llocs de feina.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4380-4381.

RGE núm. 1428/98, relativa a funcions coordinadors
insulars.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4381-4382.

RGE núm. 1439/98, relativa a capacitat de població.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4455-4456.

RGE núm. 1440/98, relativa a urbanització de Tolleric i de
Cala Brafi.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4527-4528.

RGE núm. 1517/98, relativa a desviament del torrent de
Manacor.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4528-4529.

RGE núm. 1581/98, relativa a ajuts de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4539-4540.

RGE núm. 1582/98, relativa a adquisició d’obres d’art per
part de la Conselleria d’Educació i Cultura.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4640-4641.

RGE núm. 1583/98, relativa a criteris d’elecció d’obres
d’art per part de la Conselleria d’Educació i Cultura.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4674-4675.

RGE núm. 1594/98, relativa a ajuda econòmica al Club
Esportiu Son Oliva.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4453-4454.

RGE núm. 1595/98, relativa a Llei de contractes de les
administracions públiques.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4458.

RGE núm. 1596/98, relativa a denúncia a l’empresa “Moda
y Diseño, S.A.”.
DS núm. 104 (17 de març), pàg. 4490-4491.
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RGE núm. 1597/98, relativa a àrea de protecció territorial
en el litoral.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4522-4523.

RGE núm. 1598/98, relativa a mesures de seguretat i
prevenció d’incendis superior a la normativa vigent a
allotjaments turístics.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4454-4455.

RGE núm. 1599/98, relativa a estació marítima del moll de
Sant Antoni de Portmany.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4517-4520.

RGE núm. 1601/98, relativa a conveni de carreteres.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4521-4522.

RGE núm. 1602/98, relativa a opcions per millorar
l’accessibilitat entre Palma i la UIB.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4523-4524.

RGE núm. 1603/98, relativa a construcció de sa Costera
entre el túnel de peatge i la vila de Sóller.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4524-4525.

RGE núm. 1604/98, relativa a finançament de la conducció
de sa Costera entre el túnel de peatge i la vial de Sóller.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4525-4527.

RGE núm. 1607/98, relativa a uniformitat dels campions de
les Illes Balears del programa de l’esport per a l’edat
escolar.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4456-4457.

RGE núm. 1608/98, relativa a plaça de metge oferta per
l’Escola Balear de l’Esport.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4459-4460.

RGE núm. 1619/98, relativa a dades de les reunions de les
comissions paritàries d’atribució de competències als
consells insulars.
DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4460-4461.

RGE núm. 1637/98, relativa a criteris del consell
d’administració d’Ibasan per adquirir l’edifici.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4540-4541.

RGE núm. 1638/98, relativa a compra de l’edifici d’Ibasan
per 95 milions.
DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4742.

RGE núm. 1673/98, relativa a alAlegacions al Pla territorial
parcial del Pla de Mallorca.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4536-4537.

RGE núm. 1674/98, relativa a transport públic a l’Hospital
de Manacor.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4634-4635.

RGE núm. 1718/98, relativa a “comissió paritària” a què es
refereix la Resolució núm. 2866 de la Conselleria de la
Funció Pública i Interior.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4529-4530.

RGE núm. 1719/98, relativa a contrapartides del Govern
central per tal que part de l’obra de sa Costera sigui
finançada pel Govern balear.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4534.

RGE núm. 1720/98, relativa a accions del Govern per tal
d’esbrinar responsabilitats en l’accident mortal d’un turista
en el port d’Alcúdia.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4631-4632.

RGE núm. 1721/98, relativa a termini “d’unes setmanes”
per presentat el Pla de Transports.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4530-4532.

RGE núm. 1722/98, relativa a data prevista d’entrada en
funcionament de la dessaladora de la badia de Palma.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4534-4536.

RGE núm. 1735/98, relativa a substitució dels turbohèlices
per reactors.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4537-4539.

RGE núm. 1737/98, relativa a senyalització en català al
túnel de Sóller.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4534.

RGE núm. 1739/98, relativa a resposta a solAlicitud de
documentació.
DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4537.

RGE núm. 1741/98, relativa a tramvia de la badia de
Palma.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4639-4640.

RGE núm. 1742/98, relativa a discriminació dels ciutadans
de les Illes Balears en l’ús del transport públic a la ciutat de
Palma.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4670-4671.

RGE núm. 1766/98, relativa a conflicte creat per la
delimitació de costes a Formentera.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4635-4637.

RGE núm. 1767/98, relativa a integrants dels comitès
especialitzats a la Comissió Balear de Medi Ambient.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4641-4642.

RGE núm. 1836/98, relativa a peatge a les noves autopistes.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4672-4673.

RGE núm. 1837/98, relativa a nous cicles formatius als
instituts.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4671-4672.
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RGE núm. 1838/98, relativa a nous batxillerats als instituts
de les illes.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4673.

RGE núm. 1839/98, relativa a cursos de diversificació
curricular.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4673-4674.

RGE núm. 1840/98, relativa a entrada en funcionament dels
instituts de secundària a Eivissa.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4633.

RGE núm. 1841/98, relativa a manteniment dels
“coordinadors insulars” a Eivissa i Menorca.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4633-4634.

RGE núm. 1842/98, relativa a instituts de secundària
d’Eivissa.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4637-4638.

RGE núm. 1843/98, relativa a subministrament de gas.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4642-4643.

RGE núm. 1846/98, relativa a deixalles en els torrents
d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4638-4639.

RGE núm. 1847/98, relativa a solucions de la Conselleria de
Foment pels problemes de la carretera entre Eivissa i Sant
Antoni de Portmany.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4643-4644.

RGE núm. 1849/98, relativa a aplicació Llei 1/1997.
DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4632-4633.

RGE núm. 2044/98, relativa a decret de regulació de
l’IBAS.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4774-4775.

RGE núm. 2061/98, relativa a Pla gerontològic de les Illes
Balears.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4838-4839.

RGE núm. 2062/98, relativa a proposta de text articulat
d’atribucions de competències als consells insulars.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4775-4776.

RGE núm. 2063/98, relativa a segon cicle d’educació
infantil als centres del Patronat Municipal d’Escoles
Infantils per al curs 1996-97.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4702-4703.

RGE núm. 2064/98, relativa a segon cicle d’educació
infantil dels centres del Patronat Municipal d’Escoles
Infantils per al curs 1997-98.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4702-4703.

RGE núm. 2108/98, relativa a demandes de places
d’educació infantil a Ciutadella.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4708-4709.

RGE núm. 2157/98, relativa a autorització legislativa per
crèdit de 10.400 milions.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4702-4703.

RGE núm. 2245/98, relativa a valoració tècnica de
l’immoble adquirit per l’Ibasan.
DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4742.

RGE núm. 2246/98, relativa a excursions a béns d’interès
cultural com a excursions turístiques.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4778.

RGE núm. 2249/98, relativa a atribucions de competències
als consells insulars en matèria d’espectacles.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4776-4777.

RGE núm. 2250/98, relativa a atribucions de competències
als consells insulars en matèria de transports.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4777.

RGE núm. 2251/98, relativa a atribucions de competències
als consells insulars en matèria d’artesania.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4777-4778.

RGE núm. 2265/98, relativa a senyalització de passos de
vianants a la via de circumvalAlació de Maó.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4703-4704.

RGE núm. 2266/98, relativa a proposta per a garantir la
suficiència de vols entre les illes.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4704-4705.

RGE núm. 2267/98, relativa a control sobre les activitats
privades que realitzen els veterinaris de la Conselleria de
Sanitat.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4705-4706.

RGE núm. 2268/98, relativa a manteniment del programa
d’educació d’adults amb els ajuntaments.
DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4706-4707.

RGE núm. 2275/98, relativa a postura del Govern sobre la
proposta de desclassificacions d’urbanitzacions.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4781-4783.

RGE núm. 2276/98, relativa a previsions de sòl residencial.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4817-4819.

RGE núm. 2339/98, relativa a actuacions del Govern al
Balneari 6 de la Platja de Palma.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4779-4780.

RGE núm. 2340/98, relativa a expedient de regulació
d’ocupació Iscomar.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4780-4781.

RGE núm. 2341/98, relativa a actuacions del Govern per
esbrinar responsabilitats per un incident entre una persona
invident, un taxi i un hotel.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4815-4816.
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RGE núm. 2343/98, relativa a centres que impartiran
primer cicle d’ESO.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4816.

RGE núm. 2349/98, relativa a itineraris curriculars en el
segon cicle d’ESO.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4816-4817.

RGE núm. 2350/98, relativa a jornada continuada.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4820.

RGE núm. 2351/98, relativa a activitats extraescolars i
complementàries en els centres concertats.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4820-4821.

RGE núm. 2388/98, relativa a solAlicitud d’extinció
contractes Iscomar.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4814-4815.

RGE núm. 2389/98, relativa a negociació suspensió
contractes Iscomar.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4819-4820.

RGE núm. 2391/98, relativa a Pla autonòmic de
drogodependències.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4821-4822.

RGE núm. 2393/98, relativa a valoració del Govern sobre
les dades d’atur a les Pitiüses.
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4778-4779.

RGE núm. 2619/98, relativa a constitució d’una societat
limitada formada pels cònjuges de la Junta Directiva
d’ISBA.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4842-4843.

RGE núm. 2620/98, relativa a impagat del titular d’ISBA.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4867-4868.

RGE núm. 2621/98, relativa a aportacions del Govern a
ISBA.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4873-4875.

RGE núm. 2629/98, relativa a relació entre Pla de 8 i ISBA.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4843-4844.

RGE núm. 2630/98, relativa a decisions sobre ISBA.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4868-4869.

RGE núm. 2666/98, relativa a visita del president del
Govern de les Illes Balears als països americans.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4866-4867.

RGE núm. 2667/98, relativa a evacuació urgent de mallats
privats de Formentera.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4839-4840.

RGE núm. 2668/98, relativa a estudi de viabilitat per a la
construcció d’un nou hospital de l’Insalud a Menorca.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4840-4841.

RGE núm. 2669/98, relativa a desenvolupament del decret
que regula els habitatges turístics de vacances.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4871-4872.

RGE núm. 2670/98, relativa a explotació laboral de la
població infantil.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4844-4845.

RGE núm. 2671/98, relativa a escurabutxaques als hotels.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4841-4842.

RGE núm. 2672/98, relativa a augment de la sinistralitat
laboral a les Illes Balears.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4845-4846.

RGE núm. 2673/98, relativa a constitució de les juntes
insulars d’explotació hidràulica.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4872-4873.

RGE núm. 2674/98, relativa a aigua de qualitat per a la
zona de Palma-Calvià.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4869-4870.

RGE núm. 2675/98, relativa a molèsties als veïns de Sant
Antoni de Portmany a causa de la depuradora.
DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4870-4871.

RGE núm. 2680/98, relativa a publicitat institucional.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4908-4909.

RGE núm. 2681/98, relativa a pressions sobre els MCS.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4943-4944.

RGE núm. 2712/98, relativa a denúncia al tribunal de la
competència sobre l’increment de tarifes dels vols
nacionals.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4944-4945.

RGE núm. 2714/98, relativa a acords o convenis amb
l’Associació d’Educació d’Adults.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4909-4910.

RGE núm. 2715/98, relativa a futur de l’edifici de l’Hospital
Verge del Toro.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4907.

RGE núm. 2716/98, relativa a ús de l’edifici de l’Hospital
Verge del Toro.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4907.

RGE núm. 2721/98, relativa a Pla director sectorial de
Carreteres.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4907-4908.

RGE núm. 2722/98, relativa a construcció de noves
carreteres.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4942-4943.

RGE núm. 2723/98, relativa a Es Trenc.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4947-4948.
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RGE núm. 2735/98, relativa a hotel Cala Tuent, SA.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4949-4950.

RGE núm. 2746/98, relativa a sentència del Tribunal
Suprem sobre Es Trenc.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4910-4911.

RGE núm. 2747/98, relativa a renovació del contracte de la
doctora del gabinet de medicina esportiva.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4911-4912.

RGE núm. 2749/98, relativa a control al transport escolar.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4906-4907.

RGE núm. 2750/98, relativa a igualtat d’accés a l’educació
infantil.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4945-4946.

RGE núm. 2751/98, relativa a canvi de nom de la Direcció
General d’Educació.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4946-4947.

RGE núm. 2752/98, relativa a persones que han elaborat
enquestes d’educació.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4948-4949.

RGE núm. 2766/98, relativa a subministrament d’aigua en
alta.
DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4974-4975.

RGE núm. 4038/98, relativa a caseta del port de Fornells.
DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5055.

RGE núm. 4045/98, relativa a aportació del Govern als
concursos morfològics de bestiar vacum.
DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5055-5056.

RGE núm. 4081/98, relativa a noms del personal que
treballa a empreses públiques.
DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5056-5057.

RGE núm. 4095/98, relativa a himne de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5057-5058.

RGE núm. 4128/98, relativa a expedients sancionadors
d’allotjaments turístics.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5259.

RGE núm. 4129/98, relativa a actuacions de la Conselleria
de Turisme per millorar la imatge d’algunes zones
turístiques.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5080-5081.

RGE núm. 4131/98, relativa a gestió servei municipal
d’abastament d’aigua a Formentera.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5081-5083.

RGE núm. 4135/98, relativa a valoració de l’increment en
la venda de productes de Balears en els països americans.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5078-5080.

RGE núm. 4136/98, relativa a andalusos i extremenys que
voten a la nostra comunitat.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5083-5084.

RGE núm. 4137/98, relativa a fotografies dedicades del
president.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5084-5086.

RGE núm. 4149/98, relativa a viatge a la República
Dominicana de la consellera de Presidència.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5259-5261.

RGE núm. 4151/98, relativa a habitatge de vacances Orient
de Cala Ratjada.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5261.

RGE núm. 4153/98, relativa a impacte de les cabres a l’illa
d’Es Vedrà.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5261-5262.

RGE núm. 4276/98, relativa a cost de distribució de les
fotos dedicades del president de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5264-5265.

RGE núm. 4277/98, relativa a campanya “Ses Illes; ho
tenim tot per aconseguir-ho tot”.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5263-5264.

RGE núm. 4341/98, relativa a annexes de l’Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports de 27/07/98.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5262-5263.

RGE núm. 4342/98, relativa a Escola d’Hostaleria d’Eivissa
i Formentera.
DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5265-5266.

RGE núm. 4343/98, relativa a aportació del Govern central
al Pla nacional de drogues.
DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5278.

RGE núm. 4344/98, relativa a criteris emprats pel Govern
central per al repartiment del Pla nacional de drogues.
DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5278-5279.

RGE núm. 4418/98, relativa a centre de salut de Santa
Eulàlia.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5329-5330.

RGE núm. 4419/98, relativa a centre de salut a la ciutat
d’Eivissa.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5330-5331.

RGE núm. 4435/98, relativa a manca de professorat a
centres de secundària de Menorca.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5407-5409.
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RGE núm. 4462/98, relativa a soterrament de línies d’alta
tensió a Eivissa.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5362-5363.

RGE núm. 4463/98, relativa a antecedents sobre el
soterrament de línies d’alta tensió a Eivissa.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5365-5366.

RGE núm. 4478/98, relativa a estudi de llengües estrangeres
a centres d’ESO i Batxillerat.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5409-5410.

RGE núm. 4479/98, relativa a transport aeri entre illes.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5363-5365.

RGE núm. 4480/98, relativa a percentatge places hoteleres
en “tot inclòs”.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 53311-5332.

RGE núm. 4481/98, relativa a torneig d’handbol.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5411-5412.

RGE núm. 4482/98, relativa a tramvia per a la badia de
Palma.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5366-5367.

RGE núm. 4483/98, relativa a renovació contractació de la
doctora especialista en medicina esportiva de l’Escola
Balear de l’Esport.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5412-5413.

RGE núm. 4484/98, relativa a sancions als vehicles tot
terreny que circulem per àrees naturals.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5367-5368.

RGE núm. 4485/98, relativa a compra de patrimoni natural
a Menorca.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5327-5328.

RGE núm. 4490/98, relativa a programa de gestió
acadèmica, administrativa i econòmica.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5406-5407.

RGE núm. 4491/98, relativa a definició de “convenio
singular”.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5410-5411.

RGE núm. 4493/98, relativa a compliment esmenes
aprovades als pressupostos.
DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5328-5329.

RGE núm. 4509/98, relativa a data de la transferència de
competència d’agricultura als consells insulars.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5438-5439.

RGE núm. 4517/98, relativa a mesures sobre residus sòlids.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5440-5442.

RGE núm. 4518/98, relativa a declaracions del president
d’Europarc.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5442-5444.

RGE núm. 4567/98, relativa a nou majorista de viatges
especialitzat en turisme jove per a la temporada 1999.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5444-5445.

RGE núm. 4569/98, relativa a cost del sopar sufragat pel
Govern el 19 de setembre.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5445-5446.

RGE núm. 4570/98, relativa a fotografies dedicades del
president.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5446-5448.

RGE núm. 4571/98, relativa a criteris per establir
quantitats que procedeixen d’homologació dels funcionaris
transferits d’educació.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5439-5440.

RGE núm. 4592/98, relativa a urbanitzables afectats en el
terme municipal de Calvià.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5483-5484.

RGE núm. 4593/98, relativa a urbanitzables afectats en el
terme municipal de Campos.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5484-5485.

RGE núm. 4642/98, relativa a proposta de sanció a la
Coordinadora en Defensa del Camí de Cavalls.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5485-5486.

RGE núm. 4662/98, relativa a potenciació del transport
ferroviari.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5487-5488.

RGE núm. 4663/98, relativa a urbanitzables afectats en el
terme municipal de Llucmajor.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5489-5490.

RGE núm. 4664/98, relativa a urbanitzables afectats en el
terme municipal de Santanyí.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5490.

RGE núm. 4665/98, relativa a urbanitzables afectats en el
terme municipal d’Alcúdia.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5490-5492.

RGE núm. 4669/98, relativa a aplicació del Decret 135/95.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5486-5487.

RGE núm. 4670/98, relativa a oficines de la companyia
Telefònica.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5488-5489.

RGE núm. 4671/98, relativa a motius pels quals el Govern
no contesta a les preguntes sobre fotografies que el
president del Govern ha dedicat durant el 1998.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5492-5494.
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RGE núm. 4679/98, relativa a millorar la senyalització del
semàfor del km. 1 de la carretera 803.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5610-5611.

RGE núm. 4783/98, relativa a fons de cooperació municipal.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5542-5543.

RGE núm. 4786/98, relativa a mesures que pensa adoptar
el Govern respecte al cost de les benzines.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5539-5540.

RGE núm. 4787/98, relativa a urbanitzables de Marratxí
per grans superfícies afectades per la moratòria urbanística
del Govern.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5643-5644.

RGE núm. 4788/98, relativa a publicació del Pla director
sectorial de carreteres.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5543-5544.

RGE núm. 4789/98, relativa a aspectes retributius dels
càrrecs unipersonals als centres educatius.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5546-5548.

RGE núm. 4790/98, relativa a resolució del problema sorgit
al moment de la transferència del personal no docent
destinats als centres en conveni amb el Ministeri de
Defensa.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5574-5575.

RGE núm. 4791/98, relativa a adequar les retribucions del
personal no docent procedent de la transferència de
l’educació no universitària.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5575-5576.

RGE núm. 4792/98, relativa a plantilla dels centres de
professors i recursos.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5576-5577.

RGE núm. 4793/98, relativa a objectius de l’edició d’un
vídeo sobre els projectes de cooperació per al
desenvolupament del Govern.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5540-5542.

RGE núm. 4794/98, relativa a transferència als consells
insulars de l’empresa Gestur.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5644-5646.

RGE núm. 4798/98, relativa a moratòria urbanística del
Govern balear.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5646-5647.

RGE núm. 4805/98, relativa a recurs de l’acord de
l’Ajuntament de Formentera.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5545-5546.

RGE núm. 4806/98, relativa a compilació del Dret Civil de
Balears.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5577-5579.

RGE núm. 4807/98, relativa a pressupost per a l’estudi de
la reforma de la Compilació del Dret Civil de Balears.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5579-5580.

RGE núm. 4808/98, relativa a subvenció a projectes d’ONG
al Tercer Món.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5543.

RGE núm. 4809/98, relativa a anunci de licitació de serveis
per a la producció d’una sèrie de televisió.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5544-5546.

RGE núm. 4856/98, relativa a port de Ciutadella.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5643-5644.

RGE núm. 4865/98, relativa a declaracions de l’advocat de
la defensa sobre finançament irregular.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5660-5662.

RGE núm. 4892/98, relativa a augment de la plantilla l’any
1999 als Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5614-5615.

RGE núm. 4893/98, relativa a prevenció de riscs laborals a
Son RulAlan.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5618-5619.

RGE núm. 4894/98, relativa a augment de la plantilla a
Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5653-5654.

RGE núm. 4895/98, relativa a conflicte colAlectiu dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5658-5659.

RGE núm. 4904/98, relativa a desclassificació de Cala Brafi.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5649-5651.

RGE núm. 4905/98, relativa a Ses Covetes-Sa Ràpita-
S’Estanyol.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5659-5660.

RGE núm. 4917/98, relativa a camps de golf.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5613-5614.

RGE núm. 4918/98, relativa a oferta turística
complementària dels camps de golf.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5652-5653.

RGE núm. 4921/98, relativa a torneig de tennis Mallorca
Open.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5611-5613.

RGE núm. 4922/98, relativa a despeses de manteniment de
les federacions esportives balears.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5615-5616.
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RGE núm. 4923/98, relativa a obres per a la Universiada
99.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5616-5617.

RGE núm. 4924/98, relativa a pista d’atletisme de son
Moix.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5617-5618.

RGE núm. 4925/98, relativa a subvenció d’una cursa de
cavalls abans de les eleccions.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5619-5620.

RGE núm. 4926/98, relativa a pagament a la Federació
Balear de Judo.
DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5620-5621.

RGE núm. 4927/98, relativa a excessiu nombre de
fotografies fetes al president de la Comunitat.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5655-5656.

RGE núm. 4928/98, relativa a Consorci per a la restauració
de les pedreres.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5647-5648.

RGE núm. 4929/98, relativa a emissari d’aigües residuals a
Es Codolar.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5648-5649.

RGE núm. 5060/98, relativa a finançament del nou centre
de salut a Eivissa.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5651.

RGE núm. 5061/98, relativa a oficina d’informació
educativa.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5651-5652.

RGE núm. 5062/98, relativa a repercussió pressupostària
de l’obertura del Museu de Menorca.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5654-5655.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4456/97 relativa a modificació del Decret
92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i
en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els
centres docents no universitaris de les Illes Balears.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5381-5386.

RGE núm. 5600/97, relativa a constitució d’una ponència
que elabori una llei de capitalitat de Palma.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4857-4863.

RGE núm. 5798/97, relativa a abandonament del projecte
de construcció de l’autopista de Migjorn-Llevant.
DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4932-4939.

RGE núm. 6018/97, relativa a Pla de formació i ocupació
juvenil.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5386-5394.

RGE núm. 7171/97, relativa a creació d’una comissió no
permanent per elaborar un informe sobre el maltractament
i la violència contra les dones a les Illes Balears i
l’elaboració de propostes d’actuació.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4950-4954.

RGE núm. 7296/97, relativa a protecció, foment i suport a
la lactància materna.
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4954-4960.

RGE núm. 234/98, relativa a mesures de compensació per
al trànsit aeri i marítim a les Illes Balears.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4435-4443.

RGE núm. 235/98, relativa a foment del comerç just i
solidari.
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4822-4826.

RGE núm. 295/98, relativa a transport aeri i servei públic.
DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4975-4982.

RGE núm. 689/98, relativa a gestió del servei d’ajuda a
domicili dependent de l’IBAS.
DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4982-4991.

RGE núm. 1165/98, relativa a creació fons cooperació
municipal.
DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5394-5403.

RGE núm. 1167/98, relativa a eleccions a cambres agràries.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5413-5417.

RGE núm. 1313/98, relativa a apostes de trot fora dels
hipòdroms.
DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5417-5425.

RGE núm. 1897/98, relativa a Pla estratègic de formació
per a l’ocupació.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5448-5458.

RGE núm. 2253/98, relativa a actuació urgent del Govern
al port de Ciutadella.
DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4991-4996.

RGE núm. 2386/98, relativa a modificació de la Llei 6/97, de
8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5458-5468.

RGE núm. 2392/98, relativa a conseqüències negatives per
a les Illes Balears del Projecte de llei del servei postal
universal i de liberalització dels serveis postals.
DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4996-5003.

RGE núm. 2701/98, relativa a elaboració d’un estudi per
part del Govern sobre la problemàtica que suposa la
capitalitat a la ciutat de Palma de Mallorca.
DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5500-5509.
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RGE núm. 2780/98, relativa a reprovació al Govern per la
participació de membres del consell d’administració
d’ISBA a la Societat Pla de 8 i exigència de responsabilitats.
DS núm. 117 (15 de maig), pàg. 5031-5040.

RGE núm. 2912/98, relativa a candidatura de Vicenç
Ferrer al Premi Nobel de la Pau.
DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5288-5292.

RGE núm. 3032/98, relativa a Pla d’usos i inversions als
ports de la comunitat autònoma.
DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5514-5419.

RGE núm. 3744/98, relativa a gestió dels imposts especials
per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5287-5288.

RGE núm. 3853/98, relativa a accions de rescabalament
contra l’abans president Sr. Gabriel Cañellas per motiu de
responsabilitat patrimonial per la irregular concessió
administrativa per a la construcció del Túnel de Sóller.
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5672-5683.

RGE núm. 4529/98, relativa a extradició del general
Augusto Pinochet.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5587-5596.

RGE núm. 4660/98, relativa a instar el Govern de l’Estat i
Iberia a mantenir l’activitat de la companyia Viva Air.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565-5571.

RGE núm. 4695/98, relativa a mantenir la plantilla de 314
treballadors i les activitats econòmiques que fins ara
desenvolupava Viva Air a les Illes Balears.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565-5571.

RGE núm. 4712/98, relativa a manteniment de la
companyia aèria Viva Air.
DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565-5571.

RGE núm. 7405/98, relativa a mesures per incidir a la
problemàtica dels fixos discontinus.
DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5597-5604.

PROPOSTES DE CREACIÓ DE
COMISSIONS NO PERMANENTS

D’INVESTIGACIÓ

RGE núm. 779/98, per investigar les activitats fraudulentes
dels anomenats “manteros” i determinar, si n’es el cas,
responsabilitats polítiques per manca d’actuació del
Govern.
DS núm. 107 (31 de març), pàg. 4684-4691.

RGE núm. 3180/98, sobre l’actuació del Govern en relació
amb l’empresa Isba.
DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5278.

INFORMES

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats, sobre
incompatibilitats.
DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4406-4407.

De la Comissió de Peticions de l’any 1997.
DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4863.

ELECCIONS I DESIGNACIONS DIVERSES

Del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.
DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4338.

Dels representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5086-5087.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament del 1997.
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4443.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB MOTIU
DEL QUINZÈ ANIVERSARI DE LA
CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT

Sessió extraordinària, DS núm. 118 (29 de maig), pàg. 5046-
5050.
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