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ÍNDEX

ANY 1998

INTERVINENTS

Diputats 241

Membres del Govern 271

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBEROLA I MARTÍNEZ, MARIA CARLOTA (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

Proposicions no de llei
RGE núm 7296/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a protecció, foment i suport a la lactància materna, DS núm. 115
(12 de maig), pàg. 4955, 4959-4960.

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

Projectes de llei
RGE núm 2199/97, de colAlegis professionals, DS núm. 134

(1 de desembre), pàg. 5744-5746 i 5749.
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. 5098.
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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. 5755-5758, 5764-5766 i 5768.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5811-5813, 5816, 5875-5877, 5879-5882,
5889-5891, 5909-5911 i 5922-5924.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5774 i 5776-5784.

Proposicions de llei
RGE núm 3987/97, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 5523-5524 i 5530-5531.

RGE núm 5699/97, del Grup Parlamentari Socialista, de
modificació del Reglament del Parlament, DS núm. 103 (17 de
març), pàg. 4482-4483.

RGE núm 998/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4692-4693 i 4698.

RGE núm 999/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4692-4693 i 4698.

RGE núm 1180/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4829-4830.

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 març), pàg.
4545-4547, 4561-4565, 4570, 4574-4575, 4581-4583, 4589-
4591, 4601-4603, 4606, 4608-4609, 4611, 4613-4614, 4616-
4618 i 4624.

Esmenes a la totalitat
RGE núm 6172/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del Consell
Balear de Transports Terrestres i del Comitè Balear del
Transport per Carretera, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4365.

RGE núm 2419/98, del Grup Parlamentari Socialista i RGE
núm. 2470/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM al
Projecte de llei RGE núm. 1548/98 pel qual es regula el règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4963-4965 i 4968-4969.

RGE núm 3932/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Projecte de llei RGE núm. 1905/98 de patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (6
d’octubre), pàg. 5100-5102 i 5104.

Al Projecte de llei RGE núm. 4580/98, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1999, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5621-5626.

Debat sobre l’orientació política general del Govern 
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5247-5249 i 5252.

InterpelAlacions
RGE núm 7288/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a orientació política en matèria de
residus, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4326-4327.

RGE núm 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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. 4658-4660 i 4666.

RGE núm 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació de sòl rústic a les DOT, DS núm. 108 (21
d’abril), pàg. 4732-4733.

RGE núm 1284/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5071-5072.

RGE núm 4053/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5373-5374.

Mocions
RGE núm 7167/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avanç de Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4295-4297.

RGE núm 1558/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a orientació política en matèria de
residus, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4464-4465.

RGE núm 2097/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4783-4785 i 4790-4791.

RGE núm 2608/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació del sòl rústic a les Directrius d’Ordenació
Territorial, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4885-4886.

RGE núm 2913/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5061-5062.

RGE núm. 4288/98 , del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg.
5268-5269.

RGE núm 4610/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5550-5551.

Preguntes
RGE núm 744/98, relativa a mesures per congelar al nombre

de cotxes per habitant a les Illes Balears, DS núm. 99 (3 de
març), pàg. 4313-4314.

RGE núm 1170/98, relativa a inversions municipals en
matèria hidràulica, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4347-4348.

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

RGE núm 1440/98, relativa a urbanització de Tolleric i de
Cala Brafi, DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4527-4528.
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RGE núm 1517/98, relativa a desviament del torrent de
Manacor, DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4528-4529.

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

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

RGE núm 2275/98, relativa a postura del Govern sobre la
proposta de desclassificacions d’urbanitzacions, DS núm. 110
(28 d’abril), pàg. 4782.

RGE núm 2276/98, relativa a previsions de sòl residencial,
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4817-4818.

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

RGE núm 2722/98, relativa a construcció 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.

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

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

RGE núm 4904/98, relativa a desclassificació de Cala Brafi,
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5650-5651.

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

Proposicions no de llei
RGE núm 234/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4440-4441.

RGE núm 295/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a transport aeri i servei públic, DS núm. 116 (15 de maig), pàg.
4978-4979.

RGE núm 1165/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació fons cooperació municipal, DS núm.
126 (27 d’octubre), pàg. 5401-5402.

RGE núm 2386/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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.
5462-5464.

RGE núm 2392/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4998-4999.

AMER I RIERA, MERCÈ (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
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. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5953-5954, 5958 i 5962.

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 març), pàg.
4624. 

InterpelAlacions
RGE núm 7288/98, relativa a orientació política en matèria

de residus, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4327-4328.

Mocions
RGE núm 1558/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a orientació política en matèria de
residus, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4465-4466, 4469.

Preguntes
RGE núm 1849/98, relativa a aplicació Llei 1/1997, DS

núm. 106 (31 de març), pàg. 4632.

Proposicions no de llei
RGE núm 1167/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a eleccions a cambres agràries, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5414-5415 i 5417.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm 998/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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.
4695-4696.

RGE núm 999/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4695-4696.

RGE núm 1180/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4827-4828 i 4831-4832.

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 març), pàg.
4624.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5182-5186 i

5194-5197.

InterpelAlacions
RGE núm 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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. 4431-4432.
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RGE núm 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge públic, DS núm. 109 (21 d’abril),
pàg. 4751-4752 i 4757-4759.

Mocions
RGE núm 1661/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 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. 4506-4507.

RGE núm 2603/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment del termini de presentació i aprovació
d’un pla regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de
maig), pàg. 4851-4856.

Preguntes
RGE núm 2749/98, relativa a control al transport escolar,

DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4906.

Proposicions no de llei
RGE núm 5798/98, dels grups parlamentaris Nacionalista-

PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
abandonament del projecte de construcció de l’autopista de
Migjorn-Llevant, DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4935-4936.

Qüestions d’ordre
En relació amb la retirada del debat del dictamen de

comissió del Projecte de llei RGE núm 5270/97, de creació del
Consell balear de transports terrestres i del Comitè balear del
transport per carretera, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg. 5054.

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

Debat sobre l’orientació política general del Govern 
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5126-5128, 5135-

5136, 5211-5212, 5226, 5237 i 5245.

Projectes de llei
RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació

de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5300-5301 i 5310.

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. 5877-5878, 5888, 5894 i 5907-5908.

Proposicions de llei
RGE núm 4622/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

protecció ambiental i gestió sostenible dels béns naturals, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4355-4357 i 4362-4363.

RGE núm 1180/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4827-4828.

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 març), pàg.
4626.

Esmenes a la totalitat
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. 5628-5629 i
5858.

InterpelAlacions
RGE núm 7288/97, relativa a orientació política en matèria

de residus, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4326.
RGE núm 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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. 4429-4430.

RGE núm 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un Pla
regional de protecció del clima, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg.
4744-4745 i 4749-4750.

RGE núm 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació de sòl rústic a les DOT, DS núm. 108 (21
d’abril), pàg. 4730.

RGE núm 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 134 (1 de desembre), pàg.
5667.

Mocions
RGE núm 7145/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a acció política del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears davant la implantació
de les empreses de treball temporal a les Illes Balears, DS núm.
101 (10 de març), pàg. 4394.

RGE núm 7167/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç de Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4293-4294.

RGE núm 1558/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a orientació política en matèria de
residus, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4463.

RGE núm 1661/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4504.

RGE núm 2097/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4785-4786.

RGE núm 2370/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un pla
regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de maig), pàg.
4846-4847 i 4850.

RGE núm 2608/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació del sòl rústic a les Directrius d’Ordenació
Territorial, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4884.
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RGE núm 2913/98, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5060.

RGE núm 4610/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5549-5550.

Preguntes
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 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 1766/98, relativa a conflicte creat per la
delimitació de costes de Formentera, DS núm. 106 (31 de març),
pàg. 4635-4636.

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

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 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 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. 5544-5545.

Proposicions no de llei
RGE núm 5798/97, dels grups parlamentaris Nacionalista-

PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
abandonament del projecte de construcció de l’autopista de
Migjorn-Llevant, DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4933.

RGE núm 295/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a transport aeri i servei públic, DS núm. 116 (15 de maig), pàg.
4977.

RGE núm 1167/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a eleccions a cambres agràries, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5415.

RGE núm 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuació urgent del Govern al port de Ciutadella, DS
núm. 116 (15 de maig), pàg. 4992.

RGE núm 2386/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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.
5462.

RGE núm 4529/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a extradició del general Augusto Pinochet, DS núm. 132
(17 de novembre), pàg. 5591.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5911-5913, 5915 i 5924-5926.

Proposicions de llei
RGE núm 4622/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

protecció ambiental i gestió sostenible dels béns naturals, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4359-4360.

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 març), pàg.
4565-4566 i 4626. 

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5355-5356 i DS
núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5794-5796.

InterpelAlacions
RGE núm 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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. 4664-4665.

Mocions
RGE núm 2097/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 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. 4787-4788 i 4792.

Preguntes
RGE núm 1229/98, relativa a modificació del decret de

turisme rural, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4452.
RGE núm 1597/98, relativa a àrea de protecció territorial en

el litoral, DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4522-4523.
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 2669/98, relativa a desenvolupament del decret
que regula els habitatges turístics vacacionals, DS núm. 113 (5
de maig), pàg. 4871-4872.

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

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

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.

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

Proposicions no de llei
RGE núm 295/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a transport aeri i servei públic, DS núm. 116 (15 de maig), pàg.
4975-4977 i 4981.

RGE núm 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuació urgent del Govern al port de Ciutadella, DS
núm. 116 (15 de maig), pàg. 4991-4992 i 4994-4995.

RGE núm 3032/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’usos i inversions als ports de la comunitat
autònoma, DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5514-5515 i
5517-5518.

BLANQUER I SUREDA, BARTOMEU (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
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. 5468-5477.

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 març), pàg.
4624. 

InterpelAlacions
RGE núm 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 4388-4389.

Mocions
RGE núm 1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

campanya de vacunació a l’inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica, DS núm. 106 (31 de març), pàg.
4647-4648.

Proposicions no de llei
RGE núm 2392/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 4999-5000 i
5002.

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

Projectes de llei
RGE núm 5757/96, de consells escolars de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5691-5692 i 5697.
RGE núm 2948/97, del voluntariat de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 113 (5 de maig), pàg.
4892 i 4899-4901.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5829-5831, 5835, 5850-5851, 5855-5856,
5860-5861, 5928-5930, 5936, 5939-5940 i 5944.

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 març), pàg.
4624.

Esmenes a la totalitat
RGE núm 1961/98, 1972/98 i 1991/98 dels Grups

Parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM i Socialista, al Projecte de llei RGE núm.
1028/98, de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4764-4765 i
4768-4769.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5220-5221.

InterpelAlacions
RGE núm 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política de formació del Govern, DS núm. 103 (17 de març),
pàg. 4476.

Mocions
RGE núm 6237/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a control residències tercera edat, DS núm. 99 (3 de
març), pàg. 4335-4336.

RGE núm 7144/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política del Govern relatives a salut mental, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4350-4352 i 4354-4355.

RGE núm 7172/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 101
(10 de març), pàg. 4402.

RGE núm 1780/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4653-4654.

RGE núm 1781/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de formació, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg.
4712.

RGE núm 4285/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5340-5341 i
5347.
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Preguntes
RGE núm 2061/98, relativa a Pla gerontològic de les Illes

Balears, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4838-4839.

Proposicions no de llei
RGE núm 689/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a gestió del servei d’ajuda a domicili dependent de
l’IBAS, DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4982-4984 i 4988-
4989.

RGE núm 1897/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic de formació per a l’ocupació, DS núm. 128 (3
de novembre), pàg. 5452-5453 i 5457.

RGE núm 4529/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a extradició del general Augusto Pinochet, DS núm. 132
(17 de novembre), pàg. 5593-5594 i 5596.

CAÑELLAS I FONS, CARLES FELIP (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4624. 

CAÑELLAS I FONS, GABRIEL (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4624. 

CASASNOVAS I COLL, ANDREU AVELALÍ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm 4622/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

protecció ambiental i gestió sostenible dels béns naturals, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4360-4363.

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 març), pàg.
4625. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5222-5223.

InterpelAlacions
RGE núm 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ordenació de sòl rústic a les DOT, DS núm. 108 (21
d’abril), pàg. 4733-4734.

RGE núm 4053/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5376-5377.

Mocions
RGE núm 2608/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ordenació del sòl rústic a les Directrius d’Ordenació
Territorial, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4886-4888 i 4890.

RGE núm 4610/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5553-5554 i 5556.

Proposicions no de llei
RGE núm 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuació urgent del Govern al port de Ciutadella, DS
núm. 116 (15 de maig), pàg. 4994-4996.

RGE núm 2386/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5464-
5465 i 5467.

CHARNECO I FIDEL, ANDRÉS (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4626. 

InterpelAlacions
RGE núm 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en matèria d’ocupació, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4288-4289.

Mocions
RGE núm 7145/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a acció política del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears davant la implantació
de les empreses de treball temporal a les Illes Balears, DS núm.
101 (10 de març), pàg. 4395-4397.

Proposicions no de llei
RGE núm 295/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a transport aeri i servei públic, DS núm. 116 (15 de maig), pàg.
4979-4981.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm 5757/96, de consells escolars de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5692-5693, 5696-5698 i
5701.

RGE núm 2199/97, de colAlegis professionals, DS núm. 134
(1 de desembre), pàg. 5746 i 5751.
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RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5861-5862.

Proposicions de llei
RGE núm 5699/97, del Grup Parlamentari Socialista, de

modificació del Reglament del Parlament, DS núm. 103 (17 de
març), pàg. 4479-4480, 4484-4485.

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 març), pàg.
4625.

InterpelAlacions
RGE núm 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares
d’alumnes, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4716-4718 i 4723-
4725.

Mocions
RGE núm 2606/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 4875-4876 i 4879-4880.

Preguntes
RGE núm 1223/98, relativa a supressió de la “setmana

blanca”, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4317-4318
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

generals a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, DS
núm. 101 (10 de març), pàg. 4379-4380.

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 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.

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

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 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. 4707.

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. 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. 4821.

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. 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.

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 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 4789/98, relativa a aspectes retributius dels
càrrecs unipersonals als centres educatius, DS núm. 131 (17 de
novembre), pàg. 5547.

RGE núm 4790/98, relativa a resolució del problema sorgit
al moment de la transferència del personal no docent destinat 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 del centres de
professors i recursos, DS núm. 132 (17 de novembre), pàg.
5577.

DIÉGUEZ I SEGUI, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5866-5867.

Proposicions de llei
RGE núm 3987/97, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 5519-5522, 5527-5529 i 5532.
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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 març), pàg.
4624. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 6172/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del Consell
Balear de Transports Terrestres i del Comitè Balear del
Transport per Carretera, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4364-
4365 i 4367.

InterpelAlacions
RGE núm 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a transport públic, DS núm. 114 (12 de maig), pàg.
4922-4924 i 4930-4931.

RGE núm 3986/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport regular
per carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5336-5337.

Mocions
RGE núm 2913/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a transport públic, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5058-5060 i 5064-5065.

RGE núm 4591/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport per
carretera, DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5496-5497.

Preguntes
RGE núm 1594/98, relativa a ajuda econòmica al Club

Esportiu Son Oliva, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4453-4454.
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. 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 1721/98, relativa a termini “d’unes setmanes” per
presentar el Pla de Transports, DS núm. 105 (24 de març), pàg.
4530-4532.

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

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 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 4135/98, relativa a valoració de l’increment en la
venda de productes Balears en els països americans, DS núm.
120 (6 d’octubre), pàg. 5078-5079.

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. 5084-5085.

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 circulen per àrees naturals, DS núm. 126 (27
d’octubre), pàg. 5367.

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. 5446-5447.

RGE núm 4671/98, relativa a motius pels quals el Govern no
contesta les preguntes sobre les fotografies que el president del
Govern ha dedicat durant el 1998, DS núm. 129 (10 de
novembre), pàg. 5492-5493.

RGE núm 4806/98, relativa a compilació del Dret Civil de
Balears, DS núm. 132 (17 de novembre), pàg. 5578.

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 4921/98, relativa a torneig de tennis Mallorca
Open, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5611-5612.

RGE núm 4922/98, relativa a despeses de manteniment de
les federacions esportives balears, DS núm. 133 (24 de
novembre), pàg. 5615.

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

Proposicions no de llei
RGE núm 1313/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a apostes de trot fora dels hipòdroms, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5417-5419 i 5423-5424.

RGE núm 3853/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5672-5675 i
5680-5681.
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RGE núm 4660/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 5568-5569.

RGE núm 4695/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mantenir la plantilla de 314 treballadors i les activitats
econòmiques que fins ara desenvolupa Viva Air a les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5568-5569.

RGE núm 4712/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la companyia aèria Viva Air, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5568-5569.

Explicació de vot
En relació amb el Projecte de llei 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. 5097.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Moció RGE núm 7172/97, del Grup

Parlamentari Socialista, DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4406.

ESTARÀS I FERRAGUT, MARIA ROSA (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm 2948/97, del voluntariat de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.
Debat dictamen comissió, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4891-
4898 i 4900-4902.

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 març), pàg.
4624. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 1961/98, 1972/98 i 1991/98, dels Grups

Parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM i Socialista, al Projecte de llei RGE núm.
1028/98 de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4765-4767 i
4769.

RGE núm 3932/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Projecte de llei RGE núm. 1905/98 de patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (6
d’octubre), pàg. 5103-5105.

InterpelAlacions
RGE núm 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a l’informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5093-5094.

Mocions
RGE núm 6237/97, relativa a control residències tercera

edat, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4336-4337.
RGE núm 7172/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 101
(10 de març), pàg. 4402-4404 i 4405-4406.

RGE núm 4285/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5345-5348.

Proposicions no de llei
RGE núm 7171/97, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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. 4952-4954.

RGE núm 235/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment del comerç just i solidari, DS núm. 111 (28 d’abril), pàg.
4825-4826.

RGE núm 689/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gestió del servei d’ajuda a domicili dependent de
l’IBAS, DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4986-4988 i 4990-
4991.

RGE núm 2912/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a candidatura de Vicenç Ferrer al Premi Nobel de la
Pau, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5291-5292.

RGE núm 4529/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a extradició del general Augusto Pinochet, DS núm. 132
(17 de novembre), pàg. 5587, 5589-5591 i 5595-5596.

FERRER I BASCUÑANA MARIA DEL PILAR (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm 5757/96, de consells escolars de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5693-5695 i 5698.
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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 març), pàg.
4624. 

RGE núm 998/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4696-4697 i 4699.

RGE núm 999/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4696-4697 i 4699.

RGE núm 1180/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4830-4833.

RGE núm 3987/97, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5525-5527 i 5531.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5228-5229.

InterpelAlacions
RGE núm 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política de formació del Govern, DS núm. 103 (17 de març),
pàg. 4476-4477.

RGE núm 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 114 (12 de maig), pàg.
4929-4930.

RGE núm 1284/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5072.

Mocions
RGE núm 7167/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avanç de Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4297-4298 i 4300.

RGE núm 1285/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ocupació, DS núm. 102 (10 de març), pàg.
4423-4424 i 4426.

RGE núm 1781/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de formació, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg.
4713-4714 i 4716.

RGE núm 2913/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5062-5065.

RGE núm. 4288/98 , del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg.
5269-5271.

Proposicions no de llei
RGE núm 4049/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a estudi i foment de mesures de
repartiment i reordenació del temps de treball per afavorir una
millor ocupació, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4809-4811.

RGE núm 4456/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, 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. 5384-5386 .

RGE núm 7405/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a mesures per incidir a la
problemàtica dels fixos discontinus, DS núm. 132 (17 de
novembre), pàg. 5601-5604.

GARCIA I QUEROL, CARME (Grup Parlamentari
Socialista) 

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 març), pàg.
4626. 

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5945-5947, 5949-5950 i 5961-5962.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5215-5216 i

5251-5252.

InterpelAlacions
RGE núm 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en matèria d’ocupació, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4282-4284 i 4289-4290.

RGE núm 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política de formació del Govern, DS núm. 103 (17 de març),
pàg. 4470-4472 i 4477-4478.

Mocions
RGE núm 7145/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a acció política del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears davant la implantació
de les empreses de treball temporal a les Illes Balears, DS núm.
101 (10 de març), pàg. 4395.

RGE núm 1285/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ocupació, DS núm. 102 (10 de març), pàg.
4418-4420 i 4424-4425.

RGE núm 1781/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de formació, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg.
4709-4711 i 4714-4716.

Preguntes
RGE núm 1228/98, relativa a documentació relativa al

“programa de Qualitat”, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4318-
4319.

RGE núm 1391/98, relativa a normes de seguretat i higiene
en el treball, DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4371.
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RGE núm 1392/98, relativa a economia submergida, DS
núm. 101 (10 de març), pàg. 4376-4377.

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

Proposicions no de llei
RGE núm 4049/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a estudi i foment de mesures de
repartiment i reordenació del temps de treball per afavorir una
millor ocupació, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4808-4809.

RGE núm 2392/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4996-4997 i
5001-5002.

RGE núm 6018/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla de formació i ocupació juvenil, DS núm. 126 (27 d’octubre),
pàg. 5389-5390.

RGE núm 1897/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic de formació per a l’ocupació, DS núm. 128 (3
de novembre), pàg. 5453-5455 i 5457-5458.

RGE núm 7405/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a mesures per incidir a la
problemàtica dels fixos discontinus, DS núm. 132 (17 de
novembre), pàg. 5599-5601.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
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. 5468-5469, 5471 i 5473-5475.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5930-5932 i 5936-5937.

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 març), pàg.
4626.

Mocions
RGE núm 7144/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern relatives a salut mental, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4352-4353.

Preguntes
RGE núm 1234/98, relativa a conseqüències de l’anomenat

“medicamentazo” a les Illes Balears, DS núm. 100 (3 de març),
pàg. 4343-4343.

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.

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

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

Projectes de llei
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. 5470, 5472, 5474 i 5476-5477.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5865-5866, 5895-5896, 5950-5953, 5957-5958
i 5961.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5788, 5792.

Proposicions de llei
RGE núm 4622/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

protecció ambiental i gestió sostenible dels béns naturals, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4358-4359.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5224-5226.

InterpelAlacions
RGE núm 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 4387.

RGE núm 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un Pla
regional de protecció del clima, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg.
4748.

RGE núm 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 134 (1 de desembre), pàg.
5669.

Mocions
RGE núm 1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

campanya de vacunació a l’inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica, DS núm. 106 (31 de març), pàg.
4646-4647.

RGE núm 2370/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un pla
regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de maig), pàg.
4848.
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RGE núm 4680/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5561-5562.

Preguntes
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
dels centres del Patronat Municipal d’Escoles Infantils pel curs
1996-97, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4707-4708.

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

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.

RGE núm 4435/98, relativa a manca de professorat a centres
de secundària de Menorca, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg.
5407-5408.

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 4856/98, relativa a port de Ciutadella, DS núm.
134 (1 de desembre), pàg. 5657.

Proposicions no de llei
RGE núm 7296/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a protecció, foment i suport a la lactància materna, DS núm. 115
(12 de maig), pàg. 4955-4956 i 4960.

RGE núm 235/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment del comerç just i solidari, DS núm. 111 (28 d’abril), pàg.
4824.

RGE núm 1167/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a eleccions a cambres agràries, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5413-5416.

RGE núm 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuació urgent del Govern al port de Ciutadella, DS
núm. 116 (15 de maig), pàg. 4993-4992.

RGE núm 2912/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a candidatura de Vicenç Ferrer al Premi Nobel de la
Pau, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5291.

RGE núm 3032/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’usos i inversions als ports de la comunitat
autònoma, DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5516.

RGE núm 3853/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5677.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5353-5355 i DS
núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5793-5794.

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

Projectes de llei
RGE núm 5759/96, de patrimoni històric de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5719-5721.

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

Projectes de llei
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. 5097-5100.

RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació
de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5302-5304, 5312-5313 i 5320.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5810-5811, 5878-5879, 5888-5889, 5894-5895,
5900, 5908-5909 i 5915-5916.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5777-5779, 5788-5790 i
5792.

Proposicions de llei
RGE núm 5699/97, del Grup Parlamentari Socialista, de

modificació del Reglament del Parlament, DS núm. 103 (17 de
març), pàg. 4481-4482. 

RGE núm 998/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4693-4695.

RGE núm 999/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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.
4693-4695.
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RGE núm 4622/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
protecció ambiental i gestió sostenible dels béns naturals, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4357-4358.

RGE núm 1180/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4829.

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 març), pàg.
4543-4545, 4560-4561, 4570, 4574, 4580-4581, 4588-4589,
4600-4601, 4613, 4616 i 4624. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 6172/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del Consell
Balear de Transports Terrestres i del Comitè Balear del
Transport per Carretera, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4365.

Al Projecte de llei RGE núm. 4580/98, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1999, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5610-5613 i 5617-
5618.

Debat sobre l’orientació política general del Govern 
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5142-5146, 5151-

5153, 5218-5220 i 5253-5254.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5351-5353 i DS
núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5796-5797.

InterpelAlacions
RGE núm 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en matèria d’ocupació, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4286-4287.

RGE núm 7288/97, relativa a orientació política en matèria
de residus, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4322-4323 i 4329-
4331

RGE núm 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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. 4430-4431.

RGE núm 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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. 4662-4663.

RGE núm 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un Pla
regional de protecció del clima, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg.
4747-4748.

RGE núm 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació de sòl rústic a les DOT, DS núm. 108 (21
d’abril), pàg. 4730-4732.

RGE núm 1284/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5070-5071.

RGE núm 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge públic, DS núm. 109 (21 d’abril),
pàg. 4755-4756.

RGE núm 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 114 (12 de maig), pàg.
4927-4928.

RGE núm 3986/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport regular
per carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5335-5336.

RGE núm 4053/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5368-5370, 5378-5380.

RGE núm 4097/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a règim especial per a les Illes
Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5425-5427 i 5433-
5434.

RGE núm 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 134 (1 de desembre), pàg.
5667-5669.

Mocions
RGE núm 7167/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avanç de Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4294-4295 i 4300.

RGE núm 1558/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a orientació política en matèria de
residus, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4461-4463 i 4468-
4469.

RGE núm 1661/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4505-4506.

RGE núm 2097/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4786-4787.

RGE núm 2370/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un pla
regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de maig), pàg.
4847-4848.

RGE núm 2603/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment del termini de presentació i aprovació
d’un pla regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de
maig), pàg. 4853.

RGE núm 2608/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació del sòl rústic a les Directrius d’Ordenació
Territorial, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4884-4885.

RGE núm 2913/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5061.

RGE núm. 4288/98 , del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg.
5268.
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RGE núm 4610/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5548-5549 i 5554-5556.

RGE núm 4680/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5557-5559 i
5564.

Preguntes
RGE núm 784/98, relativa a Pla d’ordenació de recursos

naturals, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 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 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.

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 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. 4149/98 , relativa a viatge a la República
Dominicana de la consellera de Presidència, DS núm. 122 (20
d’octubre), pàg. 5259-5260.

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 4517/98, relativa a mesures sobre residus sòlids,
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5441-5442.

RGE núm 4518/98, relativa a declaracions del president
d’Europarc, DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5442-5443.

RGE núm 4865/98, relativa a declaracions de l’advocat de
la defensa sobre finançament irregular, DS núm. 134 (1 de
desembre), pàg. 5660-5661.

Proposicions no de llei
RGE núm 5600/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a constitució d’una ponència que elabori una llei
de capitalitat de Palma, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4858-
4859.

RGE núm 5798/97, dels grups parlamentaris Nacionalista-
PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
abandonament del projecte de construcció de l’autopista de
Migjorn-Llevant, DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4933-4935.

RGE núm 234/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4439-4440.

RGE núm 2386/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5460-
5462.

RGE núm 295/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a transport aeri i servei públic, DS núm. 116 (15 de maig), pàg.
4977-4978.

RGE núm 2392/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4997-4998.

RGE núm 2780/98, dels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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.
5033-5034 i 5040.

RGE núm 3853/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5675-5677.

RGE núm 4660/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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 i 5570-5571.

RGE núm 4695/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mantenir la plantilla de 314 treballadors i les activitats
econòmiques que fins ara desenvolupa Viva Air a les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565 i 5570-
5571.

RGE núm 4712/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la companyia aèria Viva Air, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565 i 5570-5571.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3180/98 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, sobre l’actuació del Govern en relació amb
l’empresa Isba, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5279-5281 i
5285-5286.

Liquidació del pressupost del Parlament del 1997
DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4443-4444.

AlAlusions 
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm 3853/98,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 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. 5680 i 5682.
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HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4626. 

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4548-4550, 4566-4571, 4577-4578, 4584-4586, 4592-4593,
4604-4605, 4618-4619 i 4625. 

Proposicions no de llei
RGE núm 6018/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

Pla de formació i ocupació juvenil, DS núm. 126 (27 d’octubre),
pàg. 5390-5394.

RGE núm 1897/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic de formació per a l’ocupació, DS núm. 128 (3
de novembre), pàg. 5448-5449 i 5455-5456.

RGE núm 2780/98, dels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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.
5036-5039.

RGE núm 3853/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5677-5683.

RGE núm 4660/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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 i 5567.

RGE núm 4695/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mantenir la plantilla de 314 treballadors i les activitats
econòmiques que fins ara desenvolupa Viva Air a les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565 i 5567.

RGE núm 4712/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la companyia aèria Viva Air, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5565 i 5567.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3180/98 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, sobrer l’actuació del Govern en relació amb
l’empresa Isba, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5283-5287.

JUANEDA I CABRISAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5814-5817.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5775-5784 i 5786-5792.

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 març), pàg.
4625. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 1560/98, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 7466/97, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris d’animals i els seus productes, DS núm. 104
(17 de març), pàg. 4511-4512.

RGE núm 2419/98, del Grup Parlamentari Socialista i RGE
núm. 2470/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM al
Projecte de llei RGE núm. 1548/98 pel qual es regula el règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
DS núm. 115 (12 de maig), pàg. 4966-4967 i 4969-4970.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5801.

InterpelAlacions
RGE núm 4097/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a règim especial per a les Illes
Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5432-5433.

Mocions
RGE núm 4680/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5563-5565.

LECIÑENA I ESTEBAN, MARIA ÀNGELS (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
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.

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 març), pàg.
4626. 
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InterpelAlacions
RGE núm 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 4387-4388.

Mocions
RGE núm 1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

campanya de vacunació a l’inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica, DS núm. 106 (31 de març), pàg.
4647.

Preguntes
RGE núm 2667/98, relativa a evacuació urgent de malalts

privats de Formentera, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4839.
RGE núm 4418/98, relativa a centre de salut de Santa

Eulàlia, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5329.
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 5060/98, relativa a finançament del nou centre de

salut a Eivissa, DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5661-5662.

Proposicions no de llei
RGE núm 7171/97, dels grups parlamentaris Socialista,

Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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. 4950-4952 i 4954.

RGE núm 7296/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protecció, foment i suport a la lactància materna, DS núm. 115
(12 de maig), pàg. 4958-4959.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4626. 

MARÍ I MARÍ, NEUS (Grup Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4626. 

InterpelAlacions
RGE núm 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d’habitatge públic, DS núm. 109 (21 d’abril),
pàg. 4757.

Mocions
RGE núm 7144/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern relatives a salut mental, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4353-4355.

RGE núm 2603/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment del termini de presentació i aprovació
d’un pla regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de
maig), pàg. 4854-4856.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5835-5836, 5838-5839 i 5843-5844.

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 març), pàg.
4626. 

Preguntes
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.
4519.

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.

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 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 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.

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. 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 valorar la imatge d’algunes zones turístiques, DS
núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5080-5081.
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RGE núm. 4342/98 , relativa a Escola d’Hostaleria d’Eivissa
i Formentera, DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg. 5265-5266.

RGE núm 4480/98, relativa a percentatge places hoteleres
en “tot inclòs”, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5331-5332.

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

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.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4626. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern 
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5216.

InterpelAlacions
RGE núm 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares
d’alumnes, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4722-4723.

Mocions
RGE núm 2606/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 4877-4880.

MASDEU I MAYANS, JOAN ROBERT (Grup
Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4626. 

MATAS I PALOU, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

MESQUIDA I FERRANDO, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

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 març), pàg.
4624. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5221-5222 i 5254.

InterpelAlacions
RGE núm 4461/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 5583-5584.

Preguntes
RGE núm 658/97, 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 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.

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

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

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 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 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.

Proposicions no de llei
RGE núm 235/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

foment del comerç just i solidari, DS núm. 111 (28 d’abril), pàg.
4824-4825.

RGE núm 1165/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació fons cooperació municipal, DS núm.
126 (27 d’octubre), pàg. 5399-5400.

RGE núm 2701/98, del Grup Parlamentari Popular, 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. 5505-5507.

RGE núm 2912/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a candidatura de Vicenç Ferrer al Premi Nobel de la
Pau, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5288-5290.

RGE núm 4529/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a extradició del general Augusto Pinochet, DS núm. 132
(17 de novembre), pàg. 5587-5589 i 5594-5595.
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MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm 2786/98, pel qual s’aproven 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. 5008-5010 i DS
núm. 117 (15 de maig), pàg. 5018-5019.

RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació
de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5301-5302 i 5310-5311.

Proposicions de llei
RGE núm 3987/97, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 5524-5525, 5529 i 5532.

RGE núm 5699/97, del Grup Parlamentari Socialista, de
modificació del Reglament del Parlament, DS núm. 103 (17 de
març), pàg. 4480-4481.

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 març), pàg.
4541-4543, 4558-4559, 4571-4573, 4578-4579, 4586-4587,
4598-4600 i 4624. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 6172/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del Consell
Balear de Transports Terrestres i del Comitè Balear del
Transport per Carretera, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4366.

RGE núm 1560/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 7466/97, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris d’animals i els seus productes, DS núm. 104
(17 de març), pàg. 4510.

Al Projecte de llei RGE núm. 4580/98, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1999, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5629-5632 i 5634-
5635.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5128-5131, 5136-

5138, 5213-5214, 5217 i 5220.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5349-5351.

InterpelAlacions
RGE núm 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 4383-4384 i 4389-4390.

RGE núm 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 114 (12 de maig), pàg.
4926-4927.

RGE núm 4097/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a règim especial per a les Illes
Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5429-5430.

RGE núm 4461/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 5580-5582 i 5585-5586.

Mocions
RGE núm 1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

campanya de vacunació a l’inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica, DS núm. 106 (31 de març), pàg.
4644-4645 i 4648-4650.

RGE núm 4680/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5559-5561.

Preguntes
RGE núm 4095/98, relativa a himne de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5057-5058.

Proposicions no de llei
RGE núm 234/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4435-4436 i 4441-
4442.

RGE núm 235/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment del comerç just i solidari, DS núm. 111 (28 d’abril), pàg.
4822-4823 i 4826.

RGE núm 1165/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació fons cooperació municipal, DS núm.
126 (27 d’octubre), pàg. 5397.

RGE núm 1313/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a apostes de trot fora dels hipòdroms, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5420.

RGE núm 2780/98, dels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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.
5032-5033 i 5040.

RGE núm 4660/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 5569-5570.

RGE núm 4695/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mantenir la plantilla de 314 treballadors i les activitats
econòmiques que fins ara desenvolupa Viva Air a les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5569-5570.

RGE núm 4712/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la companyia aèria Viva Air, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5569-5570.

RGE núm 6018/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla de formació i ocupació juvenil, DS núm. 126 (27 d’octubre),
pàg. 5386-5388 i 5393.
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MUÑOZ I LASO DE LA VEGA, MIRIAM (Grup
Parlamentari Socialista)

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 març), pàg.
4626. 

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5940-5941.

InterpelAlacions
RGE núm 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

incompliment del termini de presentació i aprovació d’un Pla
regional de protecció del clima, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg.
4748.

Mocions
RGE núm 2370/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

incompliment del termini de presentació i aprovació d’un pla
regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de maig), pàg.
4848-4849.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4626. 

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4626. 

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5844-5845, 5862-5863, 5867-5868 i 5941-
5942.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5357 i DS núm. 135
(21 de desembre), pàg. 5797-5798.

InterpelAlacions
RGE núm 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, DS
núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4801-4802.

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)

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 març), pàg.
4623. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5252.

Mocions
RGE núm 1780/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 4657.

Proposicions no de llei
RGE núm 2701/98, del Grup Parlamentari Popular, 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. 5504 i 5507-
5508.

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

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 març), pàg.
4625. 
 
InterpelAlacions

RGE núm 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un Pla
regional de protecció del clima, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg.
4748-4749.

Mocions
RGE núm 2370/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

incompliment del termini de presentació i aprovació d’un pla
regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de maig), pàg.
4849-4851.

Proposicions no de llei
RGE núm 1167/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a eleccions a cambres agràries, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5415-5417.
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PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm 2948/97, del voluntariat de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 113 (5 de maig), pàg.
4896-4899 i 4901.

RGE núm 5759/96, de patrimoni històric de les Illes Balears,
DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5711-5714, 5722 i 5725-
5727.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5818-5820, 5823-5825 i 5831-5832.

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 març), pàg.
4623. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 1961/98, 1972/98 i 1991/98, dels Grups

Parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM i Socialista, al Projecte de llei RGE núm.
1028/98 de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4760-4762 i
4767-4768.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5249-5250.

InterpelAlacions
RGE núm 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares
d’alumnes, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4721-4722.

RGE núm 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5092-5093.

Mocions
RGE núm 6237/97, relativa a control residències tercera

edat, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4332-4333 i 4337-4338.
RGE núm 7172/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 101
(10 de març), pàg. 4398-4400 i 4404-4406.

RGE núm 2606/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4877.

RGE núm 4285/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5344-5345.

Preguntes
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. 4372.

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

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.

Proposicions no de llei
RGE núm 689/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

relativa a gestió del servei d’ajuda a domicili dependent de
l’IBAS, DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4985-4986.

RGE núm 4456/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, 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. 5383-5384.

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

Projectes de llei
RGE núm 5757/96, de consells escolars de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5687-5691 i 5695.
RGE núm 5759/96, de patrimoni històric de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5707-5711, 5716-5719 i
5736.

RGE núm 6872/96, d’ordenació d’emergències, DS núm. 98
(24 de febrer), pàg. 4301-4302.

RGE núm 2199/97, de colAlegis professionals, DS núm. 134
(1 de desembre), pàg. 5743-5744.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5828-5829, 5834, 5859-5860, 5864-5865,
5868-5869, 5874 i 5900-5901.

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 març), pàg.
4625. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5226-5227 i

5245-5247.

InterpelAlacions
RGE núm 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares
d’alumnes, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4720-4721.
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Mocions
RGE núm 7145/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a acció política del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears davant la implantació
de les empreses de treball temporal a les Illes Balears, DS núm.
101 (10 de març), pàg. 4391-4393 i 4397.

RGE núm 2606/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4876-4877.

Proposicions no de llei
RGE núm 1165/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a creació fons cooperació municipal, DS núm.
126 (27 d’octubre), pàg. 5397-5399

RGE núm 1313/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a apostes de trot fora dels hipòdroms, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5420-5421.

RGE núm 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuació urgent del Govern al port de Ciutadella, DS
núm. 116 (15 de maig), pàg. 4992-4993.

RGE núm 2701/98, del Grup Parlamentari Popular, 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. 5502-5504 i
5508.

RGE núm 3032/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’usos i inversions als ports de la comunitat
autònoma, DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5515-5516.

RGE núm 2912/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a candidatura de Vicenç Ferrer al Premi Nobel de la
Pau, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5290-5291.

RGE núm 3032/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’usos i inversions als ports de la comunitat
autònoma, DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5515-5516.

RGE núm 4456/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, 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. 5381-5383 i 5385-5386.

RGE núm 4529/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a extradició del general Augusto Pinochet, DS núm. 132
(17 de novembre), pàg. 5591-5593.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
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. 5758-5762, 5766-5767 i 5768.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5813-5814 i 5817.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5774, 5776, 5779-5783 i
5788-5791.

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 març), pàg.
4623. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 2419/98 i 2470/98, dels Grups Parlamentaris

Socialista i Nacionalista-PSM al Projecte de llei RGE núm.
1548/98 pel qual es regula el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 115 (12 de
maig), pàg. 4961-4963 i 4967-4968.

RGE núm 1560/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 7466/97, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris d’animals i els seus productes, DS núm. 104
(17 de març), pàg. 4509-4512.

Al Projecte de llei RGE núm. 4580/98, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1999, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5627-5631, 5635-
5636.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5235-5238 i 5251.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm 4143/98, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5803.

InterpelAlacions
RGE núm 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 4492-4494 i 4500-
4501.

RGE núm 4097/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a règim especial per a les Illes
Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5431-5432.

Mocions
RGE núm 1780/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 4650-4652 i 4656-4657.

RGE núm 4680/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Règim Especial de les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5562-5563.

Preguntes
RGE núm 735/98, relativa a frau en la dispensació de

benzines, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4312-4313.
RGE núm 1198/98, relativa a cessament del director general

de Consum, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4346.
RGE núm 1222/98, relativa a crèdit solAlicitat, DS núm. 101

(10 de març), pàg. 4375-4376.
RGE núm 2157/98, relativa a autorització legislativa per

crèdit de 10.400 milions, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4702-
4703.
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RGE núm 2671/98, relativa a escurabutxaques als hotels, DS
núm. 112 (5 de maig), pàg. 4841.

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 transferències als consells
insulars de l’empresa Gestur, DS núm. 134 (1 de desembre),
pàg. 5645.

Proposicions no de llei
RGE núm 5600/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a constitució d’una ponència que elabori una llei
de capitalitat de Palma, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4859-
4860.

RGE núm 234/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4437.

RGE núm 2780/98, dels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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.
5035-5036 i 5038-5039.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm. 3180/98 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, sobrer l’actuació del Govern en relació amb
l’empresa Isba, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5282.

AlAlusions 
En relació amb la Moció RGE núm 7167/97, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a avanç de Directrius
d’Ordenació Territorial, DS núm. 98 (24 de febrer), pàg. 4300.

RIERA I BENNÀSSAR, ANDREU (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
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. 5098-5100.

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 març), pàg.
4623. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 6172/97, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del Consell
Balear de Transports Terrestres i del Comitè Balear del
Transport per Carretera, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4365-
4367.

InterpelAlacions
RGE núm 4461/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 5584-5585.

Proposicions no de llei
RGE núm 1313/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a apostes de trot fora dels hipòdroms, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5422-5424.

ROVIRA I DE ALÓS, MAURICIO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm 2199/97, de colAlegis professionals, DS núm. 134

(1 de desembre), pàg. 5746-5748.

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 març), pàg.
4623. 

InterpelAlacions
RGE núm 7288/97, relativa a orientació política en matèria

de residus, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4329.
RGE núm 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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. 4665-4666.

RGE núm 3986/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport regular
per carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5337-5338.

Mocions
RGE núm 1558/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a orientació política en matèria de
residus, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4466-4470.

RGE núm 2097/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4788-4792.

RGE núm 4591/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport per
carretera, DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5497-5500.

Proposicions no de llei
RGE núm 5798/97, dels grups parlamentaris Nacionalista-

PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
abandonament del projecte de construcció de l’autopista de
Migjorn-Llevant, DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4936-4938.

RGE núm 1165/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació fons cooperació municipal, DS núm.
126 (27 d’octubre), pàg. 5400-5403.



264 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1998 / Fascicle 2

 

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
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. 4303-4304.

RGE núm 2786/98, pel qual s’aproven 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. 5006-5008, 5015,
5016-5017 i 5031.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5832-5834 i 5876-5877.

Proposicions de llei
RGE núm 5699/97, del Grup Parlamentari Socialista, de

modificació del Reglament del Parlament, DS núm. 103 (17 de
març), pàg. 4483-4485.

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 març), pàg.
4623. 

Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei RGE núm. 4580/98, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
1999, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5620-5621 i 5636.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5202-5205, 5238-

5245, 5247 i 5253-5254.

InterpelAlacions
RGE núm 742/98 del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política en relació amb els manteros, DS núm. 107 (31 de
març), pàg. 4680-4681.

RGE núm 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 4499-4500.

RGE núm 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 134 (1 de desembre), pàg.
5669-5670.

Mocions
RGE núm 1780/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 4654-4657.

RGE núm 2686/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria urbanística, DS
núm. 114 (12 de maig), pàg. 4918-4921.

Proposicions no de llei
RGE núm 5600/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a constitució d’una ponència que elabori una llei
de capitalitat de Palma, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4860-
4862.

RGE núm 234/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4438-4439 i 4443.

RGE núm 2701/98, del Grup Parlamentari Popular, 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. 5500-5502 i
5507.

RGE núm 3032/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’usos i inversions als ports de la comunitat
autònoma, DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5516-5517 i
5519.

Propostes de creació de comisssions no permanents
d’investigació

RGE núm 779/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per investigar les activitats fraudulentes dels anomenats
manteros i determinar, si n’és el cas, responsabilitats polítiques
per manca d’actuació del Govern, DS núm. 107 (31 de març),
pàg. 4686-4688 i 4690-4691.

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

Projectes de llei
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. 4304.

RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació
de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5304-5305 i 5313-5315.

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 març), pàg.
4623. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5158-5162 i

5170-5172.

InterpelAlacions
RGE núm 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en matèria d’ocupació, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4287-4288.

RGE núm 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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. 4426-4428 i 4433-4434.

RGE núm 742/98 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política en relació amb els manteros, DS núm. 107 (31 de
març), pàg. 4679-4680.

RGE núm 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 4498-4499.
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RGE núm 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 114 (12 de maig), pàg.
4928-4929.

RGE núm 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5087-5088 i 5094-
5095.

RGE núm 3986/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport regular
per carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5332-5333 i
5337-5338.

RGE núm 4053/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5372-5373.

RGE núm 4097/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a règim especial per a les Illes
Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5430-5431.

Mocions
RGE núm 1661/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 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. 4503-4504 i 4508.

RGE núm 2686/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria urbanística, DS
núm. 114 (12 de maig), pàg. 4916-4918.

RGE núm 4591/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport per
carretera, DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5494-5495 i
5499-5500.

Preguntes
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 1041/98, relativa a gratuïtat de l’educació infantil

a les Illes Balears, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4413.
RGE núm 1352/98, relativa a compra de l’edifici d’Ibasan,

DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4520-4521.
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.

RGE núm 2245/98, relativa a valoració tècnica de l’immoble
adquirit per l’Ibasan, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4743.

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

RGE núm 2621/98, relativa a aportacions del Govern a
ISBA, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4873-4874.

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. 4867.

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

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

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 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 de d’Alcúdia, DS núm. 129 (10 de novembre),
pàg. 5491-5492.

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

Proposicions no de llei
RGE núm 5600/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a constitució d’una ponència que elabori una llei
de capitalitat de Palma, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4857-
4858 i 4861-4862.

RGE núm 2701/98, del Grup Parlamentari Popular, 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. 5504-5505 i
5508.

RGE núm 2780/98, dels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
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.
5034-5035.

RGE núm 3032/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’usos i inversions als ports de la comunitat
autònoma, DS núm. 130 (10 de novembre), pàg. 5519.

RGE núm 4660/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 5566-5567.

RGE núm 4695/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mantenir la plantilla de 314 treballadors i les activitats
econòmiques que fins ara desenvolupa Viva Air a les Illes
Balears, DS núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5566-5567.

RGE núm 4712/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la companyia aèria Viva Air, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5566-5567.

Propostes de creació de comisssions no permanents
d’investigació

RGE núm 779/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per investigar les activitats fraudulentes dels anomenats
manteros i determinar, si n’és el cas, responsabilitats polítiques
per manca d’actuació del Govern, DS núm. 107 (31 de març),
pàg. 4684-4686, 4688-4689 i 4690-4691.
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RGE núm. 3180/98 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, sobrer l’actuació del Govern en relació amb
l’empresa Isba, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5281.

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

Projectes de llei
RGE núm 2786/98, pel qual s’aproven 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. 5020-5022 i 5028-
5029.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5842-5843, 5846-5847 i 5901.

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 març), pàg.
4623. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 1560/98, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 7466/97, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris d’animals i els seus productes, DS núm. 104
(17 de març), pàg. 4511.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5214-5215.

InterpelAlacions
RGE núm 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, DS
núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4800-4801.

RGE núm 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge públic, DS núm. 109 (21 d’abril),
pàg. 4756-4757.

Mocions
RGE núm 7145/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a acció política del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears davant la implantació
de les empreses de treball temporal a les Illes Balears, DS núm.
101 (10 de març), pàg. 4394-4395.

RGE núm 1285/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ocupació, DS núm. 102 (10 de març), pàg.
4422-4423.

RGE núm 2603/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment del termini de presentació i aprovació
d’un pla regional de protecció del clima, DS núm. 112 (5 de
maig), pàg. 4853-4854.

Preguntes
RGE núm 4917/98, relativa a camps de golf, DS núm. 133

(24 de novembre), pàg. 5613.
RGE núm 4918/98, relativa a oferta turística

complementària dels camps de golf, DS núm. 134 (1 de
desembre), pàg. 5652-5653.

Proposicions no de llei
RGE núm 1313/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a apostes de trot fora dels hipòdroms, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5421-5422.

RGE núm 4049/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a estudi i foment de mesures de
repartiment i reordenació del temps de treball per afavorir una
millor ocupació, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4807-4808.

RGE núm 5798/98, dels grups parlamentaris Nacionalista-
PSM, d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
abandonament del projecte de construcció de l’autopista de
Migjorn-Llevant, DS núm. 114 (12 de maig), pàg. 4938.

RGE núm 6018/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla de formació i ocupació juvenil, DS núm. 126 (27 d’octubre),
pàg. 5388-5389.

RGE núm 7405/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a mesures per incidir a la
problemàtica dels fixos discontinus, DS núm. 132 (17 de
novembre), pàg. 5599.

SOLER I CLADERA, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
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. 5762-5764 i 5767-5768.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5898-5900, 5926 i 5962.

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 març), pàg.
4623. 

InterpelAlacions
RGE núm 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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. 4432-4433.

Mocions
RGE núm 1661/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 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. 4507-4509.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1998 /Fascicle 2 267

 

TEJERO I ISLA, XAVIER (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm 5759/96, de patrimoni històric de les Illes Balears,

DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5714-5716, 5721, 5723,
5726-5727, 5729 i 5735.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5901-5903 i 5905-5906.

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 març), pàg.
4625. 

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

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 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 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 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 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.

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

Projectes de llei
RGE núm 2948/97, del voluntariat de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 113 (5 de maig), pàg.
4891-4896 i 4899-4901.

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. 5470-5471.

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 i 5768.

RGE núm 2786/98, pel qual s’aproven 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. 5019-5020 i 5028.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5841-5842, 5922, 5927-5928, 5935, 5938-5939,
5942-5943 i 5949.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5780-5781.

Proposicions de llei
RGE núm 3987/97, del Grup Parlamentari Socialista,

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. 5522-5523 i 5529-5530.

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 març), pàg.
4623. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 1560/98, del Grup Parlamentari Socialista, al

Projecte de llei RGE núm. 7466/97, de taxes per a inspeccions
i controls sanitaris d’animals i els seus productes, DS núm. 104
(17 de març), pàg. 4510.

RGE núm 1961/98, 1972/98 i 1991/98, dels Grups
Parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM i Socialista, al Projecte de llei RGE núm.
1028/98 de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4762-4763 i
4768.

RGE núm 2419/98 i 2470/97, dels Grups Parlamentaris
Socialista i Nacionalista-PSM al Projecte de llei RGE núm.
1548/98 pel qual es regula el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 115 (12 de
maig), pàg. 4965-4966.

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5214, 5237, 5251

i 5960.

InterpelAlacions
RGE núm 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 4386-4387.

RGE núm 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política de formació del Govern, DS núm. 103 (17 de març),
pàg. 4474-4475.

RGE núm 742/98 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política en relació amb els manteros, DS núm. 107 (31 de
març), pàg. 4678-4679.
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RGE núm 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 4497-4498.

RGE núm 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, DS
núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4799-4780.

RGE núm 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5091-5092.

Mocions
RGE núm 6237/97, relativa a control residències tercera

edat, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4334-4335
RGE núm 7144/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a política del Govern relatives a salut mental, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4352.

RGE núm 7172/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 101
(10 de març), pàg. 4401-4402.

RGE núm 1285/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ocupació, DS núm. 102 (10 de març), pàg.
4420-4421.

RGE núm 1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
campanya de vacunació a l’inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica, DS núm. 106 (31 de març), pàg.
4646.

RGE núm 1780/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 4652-4653.

RGE núm 1781/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de formació, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg.
4711-4712.

RGE núm 2686/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria urbanística, DS
núm. 114 (12 de maig), pàg. 4916.

RGE núm 4285/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5342-5343.

RGE núm 4591/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport per
carretera, DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5495-5496.

Preguntes 
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.
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 2044/98, relativa a decret de regulació de l’IBAS,

DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4775.
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.

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

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

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

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 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.

Proposicions no de llei
RGE núm 7296/97, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a protecció, foment i suport a la lactància materna, DS núm. 115
(12 de maig), pàg. 4956-4958 i 4960.

RGE núm 4049/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a estudi i foment de mesures de
repartiment i reordenació del temps de treball per afavorir una
millor ocupació, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4806-4807 i
4811.

RGE núm 235/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment del comerç just i solidari, DS núm. 111 (28 d’abril), pàg.
4823.

RGE núm 689/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gestió del servei d’ajuda a domicili dependent de
l’IBAS, DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4984-4985.

RGE núm 1167/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a eleccions a cambres agràries, DS núm. 127 (3
de novembre), pàg. 5415.

RGE núm 1897/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic de formació per a l’ocupació, DS núm. 128 (3
de novembre), pàg. 5450-5442 i 5456-5457.

RGE núm 6018/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Pla de formació i ocupació juvenil, DS núm. 126 (27 d’octubre),
pàg. 5388.

RGE núm 7405/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a mesures per incidir a la
problemàtica dels fixos discontinus, DS núm. 132 (17 de
novembre), pàg. 5597-5598 i 5602-5603.

Propostes de creació de comisssions no permanents
d’investigació

RGE núm 779/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per investigar les activitats fraudulentes dels anomenats
manteros i determinar, si n’és el cas, responsabilitats polítiques
per manca d’actuació del Govern, DS núm. 107 (31 de març),
pàg. 4686.
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TRIAY I LLOPIS, JOAN FRANCESC, (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm 2786/98, pel qual s’aproven 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. 5013-5015, 5022-
5025 i 5029-5030.

RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació
de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5305-5307 i 5315-5318.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5882-5884, 5891-5892 i 5896-5898.

RGE núm 4581/98, de mesures tributàries i administratives,
DS núm. 135 (21 de desembre), pàg. 5784-5787.

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 març), pàg.
4547-4548, 4550-4551, 4576-4577, 4583-4584, 4591-4592,
4603-4604, 4606-4615 i 4623. 

Esmenes a la totalitat
RGE núm 3932/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, al Projecte de llei RGE núm. 1905/98 de patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (6
d’octubre), pàg. 5103.

InterpelAlacions
RGE núm 742/98 del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política en relació amb els manteros, DS núm. 107 (31 de
març), pàg. 4675-4676 i 4681-4682.

RGE núm 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, DS
núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4793-4795 i 4802-4803.

RGE núm 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació de sòl rústic a les DOT, DS núm. 108 (21
d’abril), pàg. 4726-4728 i 4734-4735.

RGE núm 1284/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5065-5067 i 5072-5073.

RGE núm 2097/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 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. 4783-4785.

RGE núm 4053/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5374-5376.

RGE núm 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 134 (1 de desembre), pàg.
5662-5664 i 5670-5671.

Mocions
RGE núm 7167/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avanç de Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4290-4293 i 4299-4300.

RGE núm 2608/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació del sòl rústic a les Directrius d’Ordenació
Territorial, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4880-4884 i 4889.

RGE núm 2686/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria urbanística, DS
núm. 114 (12 de maig), pàg. 4912-4915 i 4920-4921.

RGE núm. 4288/98 , del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 122 (20 d’octubre), pàg.
5267-5268 i 5270-5271.

RGE núm 4610/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 131 (17 de novembre), pàg. 5552-5553 i 5556.

Preguntes
RGE núm 1217/98, relativa a anulAlació per 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 a 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-
4374.

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. 4411.

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 la conducció de
sa Costera entre el túnel de peatge i la vila de Sóller, DS núm.
105 (24 de març), pàg. 4525.

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

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. 4532-4533.

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. 4534-4535.

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

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

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

Proposicions no de llei
RGE núm 2386/98, del Grup Parlamentari Socialista,

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.
5458-5460 i 5465-5467.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm 779/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per investigar les activitats fraudulentes dels anomenats
manteros i determinar, si n’és el cas, responsabilitats polítiques
per manca d’actuació del Govern, DS núm. 107 (31 de març),
pàg. 4686.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5851-5853 i 5856-5857.

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 març), pàg.
4626. 

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5227-5228.

Preguntes
RGE núm 1233/98, relativa a actuacions del Govern per a la

compensació a famílies de malalts desplaçats a Son Dureta, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4342-4343

RGE núm 1618/98, relativa a condicionament de la calçada
de la carretera PM-731, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4457.

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

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

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

RGE núm 4131/98, relativa a gestió servei municipal
d’abastament d’aigua a Formentera, DS núm. 120 (6 d’octubre),
pàg. 5081-5082.

RGE núm 4479/98, relativa a transport aeri entre illes, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5384.

RGE núm 4805/98, relativa a recurs de l’acord de
l’Ajuntament de Formentera, DS núm. 31 (17 de novembre),
pàg. 5545-5546.

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

Proposicions no de llei
RGE núm 4456/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, 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. 5381-5383.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm 4805/98, relativa a

recurs de l’acord de l’Ajuntament de Formentera, DS núm. 131
(17 de novembre), pàg. 5545.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

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 març), pàg.
4625. 

VIDAL I BIBILONI, GUILLEM (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4624. 

VIDAL I BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari
Popular)

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 març), pàg.
4624. 

InterpelAlacions
RGE núm 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política de formació del Govern, DS núm. 103 (17 de març),
pàg. 4474.

RGE núm 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 4496-4497.

RGE núm 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, DS
núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4799.

RGE núm 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l’informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5090-5091.

RGE núm 3853/98, del Grup Parlamentari Socialista,
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. 5675.
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Mocions
RGE núm 6237/97, relativa a control residències tercera

edat, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4333-4334
RGE núm 7172/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes del Govern balear al Tercer Món, DS núm. 101
(10 de març), pàg. 4400-4401 i 4405.

RGE núm 1285/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’ocupació, DS núm. 102 (10 de març), pàg.
4421-4422 i 4425-4426.

RGE núm 2686/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria urbanística, DS
núm. 114 (12 de maig), pàg. 4915.

RGE núm 4285/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5341-5342.

Proposicions no de llei
RGE núm 2912/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a candidatura de Vicenç Ferrer al Premi Nobel de la
Pau, DS núm. 123 (20 d’octubre), pàg. 5290.

RGE núm 1897/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic de formació per a l’ocupació, DS núm. 128 (3
de novembre), pàg. 5449-5440.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA, JOSEP JUAN I CARDONA

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5954-5957 i 5959-5960.

Preguntes
RGE núm 1228/98, relativa a documentació relativa al

“programa de Qualitat”, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4319.
RGE núm 1596/98, relativa a denúncia a l’empresa Moda y

Diseño, S.A., DS núm. 104 (17 de març), pàg. 4491.
RGE núm 2766/98, relativa a subministrament d’aigua en

alta, DS núm. 116 (15 de maig), pàg. 4974-4975.
RGE núm 4045/98, relativa a aportació del Govern als

concursos morfològics de bestiar vacum, DS núm. 119 (6
d’octubre), pàg. 5056.

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

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 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.

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA, ANTONI
RAMI I ALÓS

Esmenes a la totalitat
Al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 133 (24 de
novembre), pàg. 5621-5627, 5631-5634, 5636-5637, 5613-5616,
5619-5620, 5624-5625, 5627-5628 i 5632-5636.

InterpelAlacions
RGE núm 4097/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a règim especial per a les Illes
Balears, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5427-5429 i 5434-
5435.

Preguntes
RGE núm 1222/98, relativa a crèdit solAlicitat, DS núm. 101

(10 de març), pàg. 4375-4376.
RGE núm 1392/98, relativa a economia submergida, DS

núm. 101 (10 de març), pàg. 4376-4377.
 RGE núm 2157/98, relativa a autorització legislativa per
crèdit de 10.400 milions, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4703.

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

RGE núm 2621/98, relativa a aportacions del Govern a
ISBA, DS núm. 113 (5 de maig), pàg. 4873-4874.

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. 4867.

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

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

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

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

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

CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS,
MANUEL FERRER I MASSANET

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5853-5855 i 5857-5858.

InterpelAlacions
RGE núm 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares
d’alumnes, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4718-4719 i 4724-
4725.
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RGE núm 4461/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 5582-5583 i 5586-5587.

Preguntes
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. 4413.

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

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

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
generals a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, DS
núm. 101 (10 de març), pàg. 4379-4380.

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

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. 4372.

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

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.

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

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

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

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 d’Eivissa, DS núm. 106 (31 de març),
pàg. 4633.

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

RGE núm 2063/98, relativa a segon cicle d’educació infantil
dels centres del Patronat Municipal d’Escoles Infantils pel curs
1996-97, DS núm. 108 (21 d’abril), pàg. 4708.

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

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. 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. 4821.

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

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.

RGE núm 4490/98, relativa a programa de gestió acadèmica,
administrativa i econòmica, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg.
5406-5407.
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RGE núm 4491/98, relativa a definició de “convenio
singular”, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg. 5410-5411.

RGE núm 4435/98, relativa a manca de professorat a centres
de secundària de Menorca, DS núm. 127 (3 de novembre), pàg.
5407-5409.

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

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. 5413.

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 4789/98, relativa a aspectes retributius dels
càrrecs unipersonals als centres educatius, DS núm. 131 (17 de
novembre), pàg. 5547.

RGE núm 4790/98, relativa a resolució del problema sorgit
al moment de la transferència del personal no docent destinat 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 del centres de
professors i recursos, DS núm. 132 (17 de novembre), pàg.
5577.

RGE núm 4922/98, relativa a despeses de manteniment de
les federacions esportives balears, DS núm. 133 (24 de
novembre), pàg. 5615-5616.

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 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.

CONSELLER DE FOMENT, JOAN VERGER I POCOVÍ

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5913-5916.

InterpelAlacions
RGE núm 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,

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. 4428-4430 i 4434-4435.

RGE núm 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d’habitatge públic, DS núm. 109 (21 d’abril),
pàg. 4753-4754 i 4759-4760.

RGE núm 1559/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic, DS núm. 114 (12 de maig), pàg.
4924-4926 i 4931-4932.

RGE núm 1284/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política ferroviària, DS núm. 119 (6 d’octubre), pàg.
5067-5070 i 5073-5074.

RGE núm 3986/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessions de noves línies de transport regular
per carretera, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5334-5335 i
5338-5339.

Preguntes
RGE núm 744/98, relativa a mesures per congelar al nombre

de cotxes per habitant a les Illes Balears, DS núm. 99 (3 de
març), pàg. 4314.
 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. 4374-
4375.
 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 1674/98, relativa a transport públic a l’Hospital
de Manacor, DS núm. 106 (31 de març), pàg. 4635.

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

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

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

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

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

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

RGE núm 4482/98, relativa a tramvia per a la badia de
Palma, DS núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5366-5367.
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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. 5611.

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

RGE núm 4892/98, relativa a augment de 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 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.

CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR,
MARIA DEL PILAR FERRER I VANRELL 

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5903-5907.

Preguntes
RGE núm 658/97, relativa a aglomeració humana del dia 20

de gener, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4311-4312.
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 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 1718/98, relativa a “comissió paritària” a que es
refereix la Resolució núm. 2866 de la Conselleria de la Funció
Pública i Interior, DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4530.

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

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

RGE núm 4805/98, relativa a recurs de l’acord de
l’Ajuntament de Formentera, DS núm. 31 (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. 5578-5579.

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.

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

Projectes de llei
RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació

de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5307-5309.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5884-5888 i 5892-5894.

InterpelAlacions
RGE núm 7288/97, relativa a orientació política en matèria

de residus, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4324-4325 i 4331-
4332.

RGE núm 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
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. 4660-4662 i 4666-4667.

RGE núm 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliment del termini de presentació i aprovació d’un Pla
regional de protecció del clima, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg.
4745-4747 i 47590-4751.

RGE núm 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ordenació de sòl rústic a les DOT, DS núm. 108 (21
d’abril), pàg. 4728-4730 i 4735-4736.

RGE núm 4053/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a política territorial del Govern, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5370-5372, 5378 i 5380-5381.

RGE núm 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 134 (1 de desembre), pàg.
5665-5667 i 5671-5672.

Preguntes
RGE núm 659/98, relativa a Pla energètic de les Illes

Balears, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4344-4345.
RGE núm 784/98, relativa a Pla d’ordenació de recursos

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

RGE núm 1170/98, relativa a inversions municipals en
matèria hidràulica, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4348.

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

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

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 1597/98, relativa a àrea de protecció territorial en
el litoral, DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4522-4523.
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RGE núm 1599/98, relativa a estació marítima del moll de
Sant Antoni de Portmany, DS núm. 105 (24 de març), pàg.
4519.

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

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

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

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. 4532-4533.

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. 4535.

RGE núm 1766/98, relativa a conflicte creat per la
delimitació de costes de Formentera, DS núm. 106 (31 de març),
pàg. 4636.

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

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 2245/98, relativa a valoració tècnica de l’immoble
adquirit per l’Ibasan, DS núm. 109 (21 d’abril), pàg. 4743.

RGE núm 2275/98, relativa a postura del Govern sobre la
proposta de desclassificacions d’urbanitzacions, DS núm. 110
(28 d’abril), pàg. 4782-4783.

RGE núm 2276/98, relativa a previsions de sòl residencial,
DS núm. 111 (28 d’abril), pàg. 4818-4819.

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

RGE núm 4484/98, relativa a sancions als vehicles tot
terreny que circulen 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 4517/98, relativa a mesures sobre residus sòlids,
DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5441-5442.

RGE núm 4518/98, relativa a declaracions del president
d’Europarc, DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5442-5443.

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.

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.

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 de d’Alcúdia, DS núm. 129 (10 de novembre),
pàg. 5490-5492.

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. 5644.

RGE núm 4794/98, relativa a transferències als consells
insulars de l’empresa Gestur, DS núm. 134 (1 de desembre),
pàg. 5645-5646.

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

RGE núm 4856/98, relativa a port de Ciutadella, DS núm.
134 (1 de desembre), pàg. 5657-5658.

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. 5649.

 
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, ROSA ESTARÀS I
FERRAGUT

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5820-5823 i 5825-5827.

InterpelAlacions
RGE núm 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, relativa a l’informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses
de pobresa, DS núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5088-5090 i 5095-
5096.

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

RGE núm 1001/98, relativa a sanció per insults a càrrecs
públics, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4319-4320
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RGE núm 1159/98, relativa a programa de
drogodependències, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4349.

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. 4411-4412.

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

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

RGE núm 1618/98, relativa a condicionament de la calçada
de la carretera PM-731, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4457.

RGE núm 2044/98, relativa a decret de regulació de l’IBAS,
DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 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. 4776.

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

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.

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

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

RGE núm. 4149/98 , relativa a viatge a la República
Dominicana de la consellera de Presidència, DS núm. 122 (20
d’octubre), pàg. 5259-5260.

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

RGE núm 4570/98, relativa a fotografies dedicades del
president, DS núm. 128 (3 de novembre), pàg. 5447-5448.

RGE núm 4671/98, relativa a motius pels quals el Govern no
contesta les preguntes sobre les fotografies que el president del
Govern ha dedicat durant el 1998, DS núm. 129 (10 de
novembre), pàg. 5492-5493.

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. 5540-5541.

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. 5544-5545.

RGE núm 4865/98, relativa a declaracions de l’advocat de
la defensa sobre finançament irregular, DS núm. 134 (1 de
desembre), pàg. 5661.

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.

Qüestions d’ordre 
En relació amb la Pregunta RGE núm 4805/98, relativa a

recurs de l’acord de l’Ajuntament de Formentera, DS núm. 131
(17 de novembre), pàg. 5545.

CONSELLER DE SANITAT I CONSUM, FRANCESC
FIOL I AMENGUAL

Projectes de llei
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.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5932-5935 i 5937-5938.

InterpelAlacions
RGE núm 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, 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. 4384-4386 i 4390-4391.

RGE núm 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 4494-4496 i 4501-
4502.

Mocions
RGE núm 1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

campanya de vacunació a l’inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica, DS núm. 106 (31 de març), pàg.
4649-4650.

Preguntes
RGE núm 735/98, relativa a frau en la dispensació de

benzines, DS núm. 99 (3 de març), pàg. 4312-4313.
RGE núm 1160/98, relativa a lluita contra la sida, DS núm.

101 (10 de març), pàg. 4378-4379.
RGE núm 1198/98, relativa a cessament del director general

de Consum, DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4346.
RGE núm 1233/98, relativa a actuacions del Govern per a la

compensació a famílies de malalts desplaçats a Son Dureta, DS
núm. 100 (3 de març), pàg. 4343.
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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 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.

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

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.

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

RGE núm 2667/98, relativa a evacuació urgent de malalts
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.

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

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

RGE núm 5060/98, relativa a finançament del nou centre de
salut a Eivissa, DS núm. 134 (1 de desembre), pàg. 5661-5662.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, GUILLEM
CAMPS I COLL

Projectes de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5947-5950.

InterpelAlacions
RGE núm 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política del Govern en matèria d’ocupació, DS núm.
98 (24 de febrer), pàg. 4284-4286 i 4290.

RGE núm 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política de formació del Govern, DS núm. 103 (17 de març),
pàg. 4472-4473 i 4478-4479.

Preguntes
RGE núm 1161/98, relativa a mediació del sector de la

seguretat privada, DS núm. 102 (10 de març), pàg. 4416.
RGE núm 1391/98, relativa a normes de seguretat i higiene

en el treball, DS núm. 101 (10 de març), pàg. 4371.
RGE núm 2340/98, relativa a expedient de regulació

d’ocupació Iscomar, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4781.
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 2393/98, relativa a valoració del Govern sobre les

dades d’atur a les Pitiüses, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4779.
RGE núm 2670/98, relativa a explotació laboral de la

població infantil, DS núm. 112 (5 de maig), pàg. 4844-4845.
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 4670/98, relativa a oficines de la companyia
Telefònica, DS núm. 129 (10 de novembre), pàg. 5488-5489.

CONSELLER DE TURISME, JOSÉ MARIA GONZÁLEZ
I ORTEA

Projectes de llei
RGE núm 2786/98, pel qual s’aproven 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. 5016-5017, 5025-
5028 i 5030-5031.

RGE núm 4436/98, de mesures cautelars fins a l’aprovació
de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 124 (23
d’octubre), pàg. 5298-5300, 5309 i 5319-5320.

RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 1999, DS núm. 135 (21 de
desembre), pàg. 5836-5841.

InterpelAlacions
RGE núm 742/98 del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política en relació amb els manteros, DS núm. 107 (31 de
març), pàg. 4676-4678 i 4682-4684.

RGE núm 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, DS
núm. 110 (28 d’abril), pàg. 4795-4798 i 4803-4805.

Preguntes
RGE núm 1003/98, relativa a “Great Springolf Days 97",

DS núm. 100 (3 de març), pàg. 4345.
RGE núm 1229/98, relativa a modificació del decret de

turisme rural, DS núm. 103 (17 de març), pàg. 4452.
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 2339/98, relativa a actuacions del Govern al
Balneari 6 de la Platja de Palma, DS núm. 110 (28 d’abril), pàg.
4780.



278 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1998 / Fascicle 2

 

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

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

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 valorar la imatge d’algunes zones turístiques, DS
núm. 120 (6 d’octubre), pàg. 5080-5081.

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

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

RGE núm 4480/98, relativa a percentatge places hoteleres
en “tot inclòs”, DS núm. 125 (27 d’octubre), pàg. 5331-5332.

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

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

RGE núm 4921/98, relativa a torneig de tennis Mallorca
Open, DS núm. 133 (24 de novembre), pàg. 5611-5612.

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

AlAlusions 
En relació amb la InterpelAlació RGE núm 778/98, del Grup

Parlamentari Socialista, 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. 4502.

PRESIDENT DEL GOVERN, JAUME MATAS I PALOU

Debat sobre l’orientació política general del Govern
DS núm. 121 (13, 14 i 15 d’octubre), pàg. 5110-5120, 5131-

5135, 5138-5139, 5147-5151, 5153-5154, 5163-5170, 5172-
5186-5194, 5197-5202 i 5205.

Preguntes
RGE núm 1721/98, relativa a termini “d’unes setmanes” per

presentar el Pla de Transports, DS núm. 105 (24 de març), pàg.
4531-4532.

RGE núm 1735/98, relativa a substitució dels turbohèlices
per reactors, DS núm. 105 (24 de març), pàg. 4538-4539.

RGE núm 4131/98, relativa a gestió servei municipal
d’abastament d’aigua a Formentera, DS núm. 120 (6 d’octubre),
pàg. 5082.

RGE núm 4135/98, relativa a valoració de l’increment en la
venda de productes 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. 5084-5085.

RGE núm 4479/98, relativa a transport aeri entre illes, DS
núm. 126 (27 d’octubre), pàg. 5363-5364.

Propostes de creació de comissions no permanents
d’investigació

RGE núm 779/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per investigar les activitats fraudulentes dels anomenats
manteros i determinar, si n’és el cas, responsabilitats polítiques
per manca d’actuació del Govern, DS núm. 107 (31 de març),
pàg. 4689-4690.
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