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INTERVINENTS

Diputats 9

Membres del Govern 37

TEMÀTIC 41

INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 1028/98, de la funció inspectora i sancionadora
en matèria de serveis socials.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6541-6551.

RGE núm. 2572/98, de l’Estatut dels productors i
industrials agroalimentaris de les Illes Balears.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6363-6370.

RGE núm. 3494/98, de cans de guia.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6551-6555.

RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6439-6491.

RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6558-6669.

RGE núm. 1942/99, de creació del ColAlegi professional de
protèsics dentals de les Illes Balears.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6669-6670.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 5978/98, relativa a creació del Consell Balear de
Sostenibilitat.
Debat de presa en consideració, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg.
6049-6048.

RGE núm. 6066/98, relativa a mesures de suport als estudis
universitaris.
Debat de presa en consideració, DS núm. 141 (16 de febrer),
pàg. 6186-6195.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA
INTERINSULAR

RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Debat de presa en consideració, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6318-6325.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6688-6697.

RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.
Debat de presa en consideració, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6325-6334.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6702-6713.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups
parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6125-6152.

RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups
parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6274-6301.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Derivades del debat de l’escrit RGE núm. 3666/98, relativa
a les memòries de gestió corresponents a l’any 1996 de les
competències assumides pels consells insulars.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5993-6003.

RGE núm. 1053/99, 1060/99, 1064/99 i 1067/99, al Pla de
salut de les Illes Balears.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6425-6432.
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RGE núm. 1688/99, 1724/99, 1737/99 i 1738/99, al Pla
autonòmic de drogues.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6512-6520.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 167/99, relativa a Pla Mirall i Pla 10.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6116-6125.

RGE núm. 412/99, relativa a política del Govern en matèria
de televisió i telecomunicacions.
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6378-6389.

RGE núm. 660/99, relativa a gestió i resultats de quatre
anys de Pla d’ordenació de l’oferta turística (POOT) de
Mallorca.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6240-6249.

MOCIONS

RGE núm. 6014/98, relativa a aplicació i desenvolupament
de la Llei 1/1991, d’espais naturals (LEN).
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5986-5993.

RGE núm. 962/99, relativa a Pla Mirall i Pla 10.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6312-6318.

RGE núm. 1050/99, relativa a gestió i resultats de quatre
anys de Pla d’ordenació de l’oferta turística (POOT) de
Mallorca.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6355-6363.

PREGUNTES

RGE núm. 5066/98, relativa a actuacions per prevenir
accidents deguts a fugues de gas.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5970-5972.

RGE núm. 5069/98, relativa a travessa hípica.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5972-5973.

RGE núm. 20/99, relativa a construcció urbanització amb
camp de golf i port esportiu al port de Ciutadella.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5973-5974.

RGE núm. 42/99, relativa a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(mesures o iniciatives del Govern balear).
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5974-5976.

RGE núm. 43/99, relativa a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(situació del procés de constitució).
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5974-5975.

RGE núm. 164/99, relativa a inclusió de paraules en el
diccionari per part del president del Govern.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5976-5977.

RGE núm. 175/99, relativa a oferta del Govern balear a
Voltor.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5980-5981.

RGE núm. 190/99, relativa a viatge a la República
Dominicana.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5977-5978.

RGE núm. 194/99, relativa a retransmissió de la
inauguració de l’Hospital d’Higüey.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5981-5982.

RGE núm. 404/99, relativa a tractament amb herbicida del
carpobrotus edulis a Menorca.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5983-5984.

RGE núm. 405/99, relativa a Open de Tennis.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5978-5980.

RGE núm. 406/99, relativa a 02, especial avaluació de
programa operatiu.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5982-5983.

RGE núm. 407/99, relativa a publicitat d’inauguracions.
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5984-5986.

RGE núm. 450/99, relativa a urbanitzables al municipi de
Santa Maria.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6062-6063.

RGE núm. 451/99, relativa a publicació en el BOCAIB del
Pla director sectorial de carreteres.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6030-6032.

RGE núm. 464/99, relativa a mollet de s’Estanyol.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6106-6108.

RGE núm. 472/99, relativa a control sobre cans.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6032-6034.

RGE núm. 473/99, relativa a atacs d’animals perillosos a
persones.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6026-6028.

RGE núm. 475/99, relativa a pagament per accedir al port
de Ses Fontanelles (Ciutadella).
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6038-6040.

RGE núm. 476/99, relativa a estudi i solucions a la
problemàtica de descàrrega de productes energètics a l’àrea
oriental de Menorca.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6063-6065.

RGE núm. 477/99, relativa a dipòsits de Campsa als
voltants de l’aeroport de Menorca.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6063-6065.

RGE núm. 486/99, relativa a hectàrees de sòl urbanitzable.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6037-6038.
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RGE núm. 487/99, relativa a les DOT.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6069-6070.

RGE núm. 488/99, relativa a capacitat de població de sòls
urbanitzables.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6112-6114.

RGE núm. 489/99, relativa a habitants per hectàrees.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6162-6163.

RGE núm. 492/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Mallorca.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6028-6030.

RGE núm. 493/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Menorca.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6040.

RGE núm. 494/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Eivissa.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6061-6062.

RGE núm. 495/99, relativa a ajudes econòmiques
compromeses en els convenis esportius.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6070-6072.

RGE núm. 496/99, relativa a contactes oficials per
consensuar un projecte de creació del Consell Econòmic i
Social de Balears.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6030.

RGE núm. 498/99, relativa a creació del Consell Econòmic
i Social de Balears.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6065.

RGE núm. 499/99, relativa a centre escolar de s’Illot.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6102-6103.

RGE núm. 500/99, relativa a adquisició d’un servidor Unix.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6072-6073.

RGE núm. 501/99, relativa a publicitat a les subvencions a
les ONG.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6115-6116.

RGE núm. 502/99, relativa a fotografies amb ciutadans.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6161-6162.

RGE núm. 503/99, relativa a conferència del president
Matas.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6034-6036.

RGE núm. 504/99, relativa a cost de les Directrius
d’Ordenació Territorial.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6058-6060.

RGE núm. 505/99, relativa a finançament del cost de les
Directrius d’Ordenació Territorial.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6065-6067.

RGE núm. 506/99, relativa a suposada falta de mitjans de
Gesa per detectar filtracions de gas en el subsòl.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6036-6037.

RGE núm. 507/99, relativa a capacitat de població que
preveuen les DOT per a l’illa de Mallorca.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6060-6061.

RGE núm. 508/99, relativa a noves urbanitzacions al
municipi de Campos.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6067-6069.

RGE núm. 509/99, relativa a places turístiques ilAlegals.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6111-6112.

RGE núm. 511/99, relativa a aplicació del Decret
d’habitatges vacacionals.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6158-6159.

RGE núm. 795/99, relativa a estudiants i professors de
música que es gelen de fred a la delegació del Conservatori
de música de Menorca.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6233-6234.

RGE núm. 800/99, relativa a directora del parc natural de
s’Albufera.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6163-6165.

RGE núm. 801/99, relativa a túnel de Sóller.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6169-6170.

RGE núm. 806/99, relativa a proveïment de llocs de feina de
les direccions generals.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6103-6104.

RGE núm. 809/99, relativa a Conservatori de música de
Menorca.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6114-6115.

RGE núm. 810/99, relativa a infraestructura del
Conservatori de música de Menorca.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6159-6161.

RGE núm. 811/99, relativa a actuacions al Conservatori de
música de Menorca
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165.

RGE núm. 813/99, relativa a graveres de Son Corp i Son
Corpet.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6202-6203.

RGE núm. 817/99, relativa a presentació de les DOT a
Atenes.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6168-6169.
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RGE núm. 818/99, relativa a berenars a la Tercera Edat.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6201-6202.

RGE núm. 821/99, relativa a cost de presentació de les DOT
a Atenes.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6206-6207.

RGE núm. 822/99, relativa a subvenció al diari Balears
durant els anys 1997 i 1998.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6236-6237.

RGE núm. 823/99, relativa a conveni amb entitat per gestió
es Pinaret.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6108-6109.

RGE núm. 824/99, relativa a data conveni amb entitat per
gestió es Pinaret.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6114.

RGE núm. 826/99, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6347-6348.

RGE núm. 827/99, relativa a llengües oficials de l’Estat
espanyol a Internet.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6353-6354.

RGE núm. 832/99, relativa a obres carretera entre Eivissa
i Sant Antoni.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6104-6105.

RGE núm. 834/99, relativa a previsions demogràfiques
divergents entre les Directrius d’Ordenació Territorial i el
Pla hidrològic.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165-6166.

RGE núm. 835/99, relativa a reducció de capacitat de
població en sòl urbanitzable per aplicació de les Directius
d’Ordenació del Territori a l’illa de Mallorca.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6166-6168.

RGE núm. 837/99, relativa a adequació del material
bibliogràfic.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6105-6106.

RGE núm. 838/99, relativa a ajudes en matèria de
menjadors escolars.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6110-6111.

RGE núm. 845/99, relativa a xarxes elèctriques d’alta
tensió.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6109-6110.

RGE núm. 846/99, relativa a Dia de les Illes Balears.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6170-6172.

RGE núm. 847/99, relativa a sopar a ciutadans europeus.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172.

RGE núm. 873/99, relativa a circuit automobilístic a Cap
Llentrisca (Sant Josep de sa Talaia).
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6203-6204.

RGE núm. 874/99, relativa a creació d’un centre de
recuperació d’animals ferits a Eivissa.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6208-6209.

RGE núm. 875/99, relativa a impacte de les cabres sobre el
medi a l’illa d’es Vedrà.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6234-6235.

RGE núm. 891/99, relativa a descompte transport marítim
interinsular.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6262-6264.

RGE núm. 894/99, relativa a problemàtica dels habitatges
turístics de vacacions en sòl rústic.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6232.

RGE núm. 895/99, relativa a reunions de la Comissió Mixta
de Mallorca per a l’estudi i l’avaluació d’habitatges
turístics de vacances.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6235-6236.

RGE núm. 896/99, relativa a expedient 21/99 de la
Conselleria de Presidència.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6236.

RGE núm. 897/99, relativa a compareixença del president
en comissió.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6237-6238.

RGE núm. 898/99, relativa a cost del Dia de Balears de
l’any 1999.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6264-6265.

RGE núm. 899/99, relativa a enquestes domiciliàries.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6198-6199.

RGE núm. 900/99, relativa a reunions del president amb
directors de centres escolars.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6200-6201.

RGE núm. 901/99, relativa a places cobertes en comissió de
servei.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6204-6205.

RGE núm. 902/99, relativa a pla de recerca.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6205-6206.

RGE núm. 903/99, relativa a enquestes contestades per
professors de centres públics.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6230.

RGE núm. 904/99, relativa a enquestes contestades per
professors de centres concertats.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6230-6232.
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RGE núm. 905/99, relativa a enquestes contestades per
pares de centres públics.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6231-6232.

RGE núm. 906/99, relativa a enquestes contestades per
pares i mares de centres concertats.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6231-6232.

RGE núm. 907/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per professors de centres públics.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6238-6239.

RGE núm. 908/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per professors de centres concertats.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.

RGE núm. 909/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per pares i mares de centres públics.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.

RGE núm. 910/99, relativa a conclusions enquestes
contestades per pares i mares de centres concertats.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.

RGE núm. 946/99, relativa a explotació dels quioscs del
moll de ribera de Sant Antoni.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6199-6200.

RGE núm. 976/99, relativa a retirada de la concessió als
usuaris del Mollet de s’Estanyol.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6407-6408.

RGE núm. 977/99, relativa a recepció dels registres de
seropositius.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6267-6268.

RGE núm. 980/99, relativa a compra de patrimoni natural
a Menorca.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308-6309.

RGE núm. 982/99, relativa a prevenció de la violència als
centres educatius.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6352-6353.

RGE núm. 983/99, relativa a promoció de la salut.
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6374-6375.

RGE núm. 986/99, relativa a registre d’infectats per VIH.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6265-6266.

RGE núm. 998/99, relativa a criteris registre seropositius.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6268-6270.

RGE núm. 999/99, relativa a data de creació del registre de
seropositius.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6274.

RGE núm. 1000/99, relativa a criteris de confidencialitat
del registre de seropositius.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308.

RGE núm. 1001/99, relativa a campanya publicitària sobre
les DOT.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6309-6310.

RGE núm. 1002/99, relativa a crèdit total per ajudes de
menjadors escolars.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6341-6342.

RGE núm. 1003/99, relativa a grau d’aplicació de l’ordre de
8 de gener del 1999.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342.

RGE núm. 1004/99, relativa a dades d’absentisme escolar.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342-6343

RGE núm. 1005/99, relativa a efectes de l’article 2 de
l’ordre de 8 de gener.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6343-6344.

RGE núm. 1006/99, relativa a contractació de menors de 16
anys.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6310-6311.

RGE núm. 1007/99, relativa a cicles de formació
professional als centres de les Illes Balears.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6310-6311.

RGE núm. 1008/99, relativa a inclusió d’activitats d’Ibatur
a la pàgina “web”.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6266-6267.

RGE núm. 1010/99, relativa a compareixença del president
del Govern en comissió i en ple.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6306-6307.

RGE núm. 1011/99, relativa a projecte de televisió
interactiva.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6271-6272.

RGE núm. 1012/99, relativa a subvenció a Telefònica per al
conveni signat el 8 de febrer.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6272-6273.

RGE núm. 1013/99, relativa a tractament als animals
morts.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6270-6271.

RGE núm. 1023/99, relativa a cost de l’institut de Marratxí.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6351-6352.

RGE núm. 1024/99, relativa a oficina d’informació
educativa.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6354-6355.

RGE núm. 1108/99, relativa a enllumenament de la variant
d’Alaior de la carretera Maó-Ciutadella.
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6375-6376.
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RGE núm. 1109/99, relativa a cartells informatius caducats
a Menorca.
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6376-6377.

RGE núm. 1110/99, relativa a declaració d’arbres singulars
a Menorca.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6408-6409.

RGE núm. 1111/99, relativa a incompliment de la Llei
d’espais naturals a ses Fontanelles (Menorca).
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6409-6410.

RGE núm. 1112/99, relativa a actuació urgent de l’Oficina
de Defensa dels Drets del Menor.
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6377-6378.

RGE núm. 1588/99, relativa a acord parlamentari no
complert.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6346-6347.

RGE núm. 1589/99, relativa a viatge a Estats Units.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6348-6350.

RGE núm. 1590/99, relativa a motiu pel qual el president
no contesta a preguntes orals.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6350-6351.

RGE núm. 1592/99, relativa a cost del fullet “Oferta
educativa a les Illes Balears”.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6345-6346.

RGE núm. 1593/99, relativa a rotonda de la carretera PM
803.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6344-6345.

RGE núm. 1610/99, relativa a funcions del Consell de la
Llengua.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412.

RGE núm. 1611/99, relativa a creació del Consell de la
Llengua.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412-6414.

RGE núm. 1612/99, relativa a empresa d’espectacles
Alimnu.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6499-6500.

RGE núm. 1614/99, relativa a espectacles organitzats per
l’empresa Alimnu.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502.

RGE núm. 1615/99, relativa a coordinació financera dels
Consorcis del Pla Mirall.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6526-6527.

RGE núm. 1646/99, relativa a aportacions dels ajuntaments
al futur fons de cooperació municipal.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6504-6505.

RGE núm. 1656/99, relativa a durada i ciutats visitades en
el viatge als Estats Units.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6416-6417.

RGE núm. 1657/99, relativa a punt de vista del president
sobre el viatge del conseller d’Economia i Hisenda als
Estats Units.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6417-6419.

RGE núm. 1658/99, relativa a joc de bingo als hotels.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6419-6420.

RGE núm. 1659/99, relativa a escoles infantils de Sant
Climent.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6410-6412.

RGE núm. 1660/99, relativa a programa Mestral Jove.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6495-6496.

RGE núm. 1663/99, relativa a desdoblament de la carretera
s’Arenal-Llucmajor.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6415-6416.

RGE núm. 1691/99, relativa a fons de la Unió Europea
(Objectiu 2).
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6414.

RGE núm. 1694/99, relativa a pagar per anar a pescar.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6508-6509.

RGE núm. 1713/99, relativa a Consell Balear de la Funció
Pública.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6528-6529.

RGE núm. 1714/99, relativa a discriminació de menorquins,
eivissencs i formenterencs en el curs nacional d’entrenadors
de futbol.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6529-6531.

RGE núm. 1715/99, relativa a assegurances dels cavalls i
genets que van participar en les corregudes celebrades en
motiu de la Diada Autonòmica.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6531-6532.

RGE núm. 1717/99, relativa a descomptes en transport
marítim de passatgers.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502-6504.

RGE núm. 1718/99, relativa a traçat viari s’Arenal-
Llucmajor.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6505-6506.

RGE núm. 1720/99, relativa a creixement en sòl urbà.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6506-6508.

RGE núm. 1721/99, relativa a sostre màxim d’habitació.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6527-6528.
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RGE núm. 1735/99, relativa a grau de compliment del
Decret 39/1997, de 14 de març.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6500-6502.

RGE núm. 1881/99, relativa a projecte de reforma o
rehabilitació del colAlegi de Son Espanyolet.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6532-6533

RGE núm. 1882/99, relativa a incompliment, durant 1998,
de l’acord del Parlament de les Illes Balears quant a la
realització d’almenys una exposició itinerant.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6533.

RGE núm. 1883/99, relativa a normativa autonòmica per
modificar el Decret 1004.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6533-6534.

RGE núm. 1884/99, relativa a mesures higièniques i de
prevenció sanitària al colAlegi Son Espanyolet.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6534-6536.

RGE núm. 1885/99, relativa a foment de la creativitat
artística en 1998.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6536-6537.

RGE núm. 1905/99, relativa a Gabinet de Relacions
Informatives.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6496-6497.

RGE núm. 1906/99, relativa a trobada de cases regionals.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6497-6498.

RGE núm. 1907/99, relativa a vídeo commemoratiu dels
1.000 dies.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6498-6499.

RGE núm. 1910/99, relativa a incendi a les aules de l’escola
de Llucmajor.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6680-6681.

RGE núm. 1911/99, relativa a manteniment de les aules de
l’escola de Llucmajor.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6681-6682.

RGE núm. 1912/99, relativa a aules prefabricades
procedents de Felanitx.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6682-6683.

RGE núm. 1914/99, relativa a remodelació del Pont Vell de
Santa Eulàlia.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6676-6677.

RGE núm. 1929/99, relativa a instalAlacions militars
desafectades.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6678-6679.

RGE núm. 1935/99, relativa a informació i propaganda.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6679-6680.

RGE núm. 1955/99, relativa a situació de precarietat de la
plantilla del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6683-6685.

RGE núm. 1981/99, relativa a contracte de l’oficina
d’informació educativa.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6685-6686.

RGE núm. 1982/99, relativa a compliment del requisits
necessaris per part d’Unió Temporal d’Empreses MASER-
GSB.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6686-6687.

RGE núm. 1983/99, relativa a documentació solAlicitada
sobre adjudicació de l’oficina d’informació educativa.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6687-6688.

RGE núm. 1984/99, relativa a professors britànics del C. P.
Sa Graduada.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6677-6678.

RGE núm. 1988/99, relativa a inauguració de l’àrea
recreativa de Can Marroig.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6675-6676.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 7195/97, relativa a elaboració d’un pla de sostres
solars fotovoltaics.
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6006-6011.

RGE núm. 1277/98, relativa a reinversió al municipi
d’Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri de Defensa.
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6011-6016.

RGE núm. 2724/98, relativa a na Burguesa parc natural.
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6016-6022.

RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió
dels estudis de llengües estrangeres a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172-6181.

RGE núm. 3889/98, relativa a solAlicitud al Ministeri de
Foment de finançament d’una línia de tren fins a
l’aeroport.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6181-6186.

RGE núm. 4145/98, relativa a Pla d’ocupació.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6040-6048.

RGE núm. 4359/98, relativa a decret regulador de centres
i serveis socials.
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6048-6049.

RGE núm. 4397/98, relativa a cases d’acollida i habitatges
per a dones maltractades.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6073-6080.
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RGE núm. 4438/98, relativa a obligacions de servei públic
per al trànsit aeri.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6080-6089.

RGE núm. 4583/98, relativa a anunci de licitació de serveis
per a la producció d’una sèrie de televisió sobre els
projectes de les ONG subvencionats pel Govern balear.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6209-6213.

RGE núm. 4691/98, relativa a condemna als règims
dictatorials.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6089-6096.

RGE núm. 6073/98, relativa a normes per a les esteses
elèctriques per protegir l’avifauna.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6221-6224.

RGE núm. 5993/98, relativa a unions estables de parelles.
Debat de presa en consideració, DS núm. 147 (9 de març), pàg.
6396-6403.

RGE núm. 6113/98, relativa a modificació del Decret 36/95,
de 6 d’abril, de suport transitori comunitari-salari social.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6213-6221.

RGE núm. 163/99, relativa a desistiment de la creació de la
posada en marxa i gestió d’una oficina d’informació
educativa.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6249-6256.

RGE núm. 513/99, relativa a cans perillosos.
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6389-6396.

RGE núm. 866/99, relativa a la presó provincial de Palma.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6420-6425.

RGE núm. 911/99, relativa al cas “Joaquín J. Martínez”,
únic espanyol condemnat a mort als Estats Units
d’Amèrica.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6509-6512.

RGE núm. 1063/99, relativa a pedreres de Son Corp i de
Son Corpet.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6537-6541.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears
del 1998.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6420.

INFORMES

De la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre règim
d'incompatibilitat de l’Hble. Sr. José Ramón Orta i Rotger.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6420.

De la Comissió de Peticions de l’any 1998 i de la part
corresponent de la present legislatura de l’any 1999.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6713-6714.

D'ALTRES

Presa de possessió del diputat Hble. Sr. José Ramón Orta
i Rotger.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6262.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBEROLA I MARTÍNEZ, CARLOTA (Grup
Parlamentari Popular)

Propostes de resolució
RGE núm. 1060/99, del Grup Parlamentari Popular, al Pla

de salut de les Illes Balears, DS núm. 148 (16 de març), pàg.
6426-6428.

RGE núm. 1738/99, del Grup Parlamentari Popular, al Pla
autonòmic de drogues, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6518-
6520.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4359/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a decret regulador de centres i serveis socials, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6049.

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

Projectes de llei
RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial

de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6565-6568, 6577-6578, 6583-6585, 6590-
6591, 6596-6597, 6604-6606, 6611, 6613-6614, 6616, 6624,
6632, 6634, 6658 i 6663-6664.

Mocions
RGE núm. 6014/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5988-
5990.

RGE núm. 962/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 145 (2 de
març), pàg. 6312-6314 i 6317-6318.

Preguntes
RGE núm. 451/99, relativa a publicació en el BOCAIB del

Pla director sectorial de carreteres, DS núm. 138 (9 de febrer),
pàg. 6031.
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RGE núm. 486/99, relativa a hectàrees de sòl urbanitzable,
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6037-6038.

RGE núm. 487/99, relativa a les DOT, DS núm. 139 (9 de
febrer), pàg. 6069-6070.

RGE núm. 488/99, relativa a capacitat de població de sòls
urbanitzables, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6112-6113.

RGE núm. 489/99, relativa a habitants per hectàrees, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6162-6163.

RGE núm. 1646/99, relativa a aportacions dels ajuntaments
al futur fons de cooperació municipal, DS núm. 149 (23 de
març), pàg. 6504-6505.

RGE núm. 1720/99, relativa a creixement en sòl urbà, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6506-6508.

RGE núm. 1721/99, relativa a sostre màxim d’habitació, DS
núm. 150 (23 de març), pàg. 6527-6528.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2724/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a na Burguesa parc natural, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6016-6018 i 6021-6022.

RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6175-6176.

RGE núm. 3889/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment de
finançament d’una línia de tren fins a l’aeroport, DS núm. 141
(16 de febrer), pàg. 6181-6183 i 6185.

RGE núm. 4691/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condemna als règims dictatorials, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6091-6093.

RGE núm. 6073/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normes per a les esteses elèctriques per
protegir l’avifauna, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6221-6222
i 6224.

RGE núm. 1063/99, dels grups parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a pedreres de Son Corp i de Son Corpet, DS
núm. 150 (23 de març), pàg. 6538-6539.

AMER I RIERA, MERCÈ (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 499/99, relativa a centre escolar de s’Illot, DS

núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6102-6103.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1063/99, dels grups parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a pedreres de Son Corp i de Son Corpet, DS
núm. 150 (23 de març), pàg. 6539 i 6541.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la

CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6130-6133 i 6144-6146.

BALANZAT I TORRES, JOSEP RAMON (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears, DS

núm. 148 (16 de març), pàg. 6439-6440, 6450-6451, 6459 i
6463-6464.

RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6562-6563,6581-6582, 6594-6595 i 6602,
6623.

Proposicions de llei
RGE núm. 5978/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació del Consell Balear de Sostenibilitat, Debat de presa en
consideració, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6049-6050 i
6054.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6133-6134.

RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups
parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6278.

Preguntes
RGE núm. 873/99, relativa a circuit automobilístic a Cap

Llentrisca (Sant Josep de sa Talaia), DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6203-6204.

RGE núm. 874/99, relativa a creació d’un centre de
recuperació d’animals ferits a Eivissa, DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6208.

RGE núm. 875/99, relativa a impacte de les cabres sobre el
medi a l’illa d’es Vedrà, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6234-
6235.

RGE núm. 1735/99, relativa a grau de compliment del
Decret 39/1997, de 14 de març, DS núm. 149 (23 de març), pàg.
6500-6502.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7195/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

elaboració d’un pla de sostres solars fotovoltaics, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6006-6007 i 6010-6011.

RGE núm. 1277/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reinversió al municipi d’Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri
de Defensa, DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6011-6012 i 6015-
6016.
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RGE núm. 4691/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condemna als règims dictatorials, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6091.

RGE núm. 5993/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a unions estables de parelles. Debat de
presa en consideració, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6397-
6398.

RGE núm. 6073/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normes per a les esteses elèctriques per
protegir l’avifauna, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6222-
6223.

RGE núm. 163/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desistiment de la creació de la posada en
marxa i gestió d’una oficina d’informació educativa, DS núm.
143 (23 de febrer), pàg. 6251-6252.

RGE núm. 513/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cans perillosos, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6393.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears, DS

núm. 148 (16 de març), pàg. 6453-6456, 6460-6461, 6463,
6465, 6480 i 6484.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als consells insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, debat de presa en consideració, DS
núm. 145 (2 de març), pàg. 6329-6331 i 6333; DS núm. 151 (29
i 30 de març), pàg. 6705-6706 i 6709.

Preguntes
RGE núm. 492/99, relativa a aplicació de la disposició

addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Mallorca, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6028-6029.

RGE núm. 493/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Menorca, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6040.

RGE núm. 494/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a Eivissa,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6061-6062.

RGE núm. 495/99, relativa a ajudes econòmiques
compromeses en els convenis esportius, DS núm. 139 (9 de
febrer), pàg. 6070-6071.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4438/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obligacions de servei públic per al trànsit aeri, DS
núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6080-6081 i 6087-6088.

BLANQUER I SUREDA, BARTOMEU (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7195/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

elaboració d’un pla de sostres solars fotovoltaics, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6009-6011.

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

Projectes de llei
RGE núm. 1028/98, de la funció inspectora i sancionadora

en matèria de serveis socials, DS núm. 150 (23 de març), pàg.
6543-6544.

Propostes de resolució
RGE núm. 1067/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, al Pla de salut de les Illes Balears, DS núm. 148
(16 de març), pàg. 6429-6431.

RGE núm. 1737/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, al Pla autonòmic de drogues, DS núm. 149 (23 de
març), pàg. 6516-6518.

Preguntes
RGE núm. 977/99, relativa a recepció dels registres de

seropositius, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6267-6268.
RGE núm. 982/99, relativa a prevenció de la violència als

centres educatius, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6352-6353.
RGE núm. 983/99, relativa a promoció de la salut, DS núm.

147 (9 de març), pàg. 6374-6375.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5993/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a unions estables de parelles. Debat de
presa en consideració, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6396-
6397 i 6402-6403.

RGE núm. 6113/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret
36/95, de 6 d’abril, de suport transitori comunitari-salari social,
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6216-6218.

CASASNOVAS I COLL, ANDREU AVELALÍ (Grup
Parlamentari Popular)

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, debat de presa en consideració,
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6319 i 6324.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1063/99, dels grups parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a pedreres de Son Corp i de Son Corpet, DS
núm. 150 (23 de març), pàg. 6540-6541.
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CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 806/99, relativa a proveïment de llocs de feina de

les direccions generals, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6103-
6104.

RGE núm. 899/99, relativa a enquestes domiciliàries, DS
núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6198-6199.

RGE núm. 900/99, relativa a reunions del president amb
directors de centres escolars, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg.
6200-6201.

RGE núm. 901/99, relativa a places cobertes en comissió de
servei, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6204-6205.

RGE núm. 902/99, relativa a pla de recerca, DS núm. 142
(23 de febrer), pàg. 6205-6206.

RGE núm. 903/99, relativa a enquestes contestades per
professors de centres públics, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6231.

RGE núm. 904/99, relativa a enquestes contestades per
professors de centres concertats, DS núm. 143 (23 de febrer),
pàg. 6231.

RGE núm. 905/99, relativa a enquestes contestades per pares
de centres públics, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6231.

RGE núm. 906/99, relativa a enquestes contestades per pares
i mares de centres concertats, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6231.

RGE núm. 907/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per professors de centres públics, DS núm. 143 (23
de febrer), pàg. 6238-6239.

RGE núm. 908/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per professors de centres concertats, DS núm. 146
(9 de març), pàg. 6339-6340.

RGE núm. 909/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per pares i mares de centres públics, DS núm. 146
(9 de març), pàg. 6339-6340.

RGE núm. 910/99, relativa a conclusions enquestes
contestades per pares i mares de centres concertats, DS núm.
146 (9 de març), pàg. 6339-6340.

RGE núm. 1002/99, relativa a crèdit total per ajudes de
menjadors escolars, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6341.

RGE núm. 1003/99, relativa a grau d’aplicació de l’ordre de
8 de gener del 1999, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342.

RGE núm. 1004/99, relativa a dades d’absentisme escolar,
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342.

RGE núm. 1005/99, relativa a efectes de l’article 2 de
l’ordre de 8 de gener, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6343-
6344.

RGE núm. 1006/99, relativa a contractació de menors de 16
anys, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6310-6311.

RGE núm. 1007/99, relativa a cicles de formació
professional als centres de les Illes Balears, DS núm. 145 (2 de
març), pàg. 6311-6312.

RGE núm. 1023/99, relativa a cost de l’institut de Marratxí,
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6351-6352.

RGE núm. 1024/99, relativa a oficina d’informació
educativa, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6354-6355.

RGE núm. 1910/99, relativa a incendi a les aules de l’escola
de Llucmajor, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6680-6681.

RGE núm. 1911/99, relativa a manteniment de les aules de
l’escola de Llucmajor, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6681-6682.

RGE núm. 1912/99, relativa a aules prefabricades
procedents de Felanitx, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6682-6683.

RGE núm. 1981/99, relativa a contracte de l’oficina
d’informació educativa, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6685-6686.

RGE núm. 1982/99, relativa a compliment del requisits
necessaris per part d’Unió Temporal d’Empreses MASER-GSB,
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6686-6687.

RGE núm. 1983/99, relativa a documentació solAlicitada
sobre adjudicació de l’oficina d’informació educativa, DS núm.
151 (29 i 30 de març), pàg. 6687-6688.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6176-6178.
 RGE núm. 163/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desistiment de la creació de la posada en
marxa i gestió d’una oficina d’informació educativa, DS núm.
143 (23 de febrer), pàg. 6252-6253.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, debat de presa en consideració,
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6321-6325; DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6690-6695.

RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, DS núm. 151 (29 i 30 de març),
pàg. 6711.

InterpelAlacions
RGE núm. 412/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern en matèria de
televisió i telecomunicacions, DS núm. 147 (9 de març), pàg.
6384-6385.

Preguntes
RGE núm. 5069/98, relativa a travessa hípica, DS núm. 136

(2 de febrer), pàg. 5972.
RGE núm. 405/99, relativa a Open de Tennis, DS núm. 136

(2 de febrer), pàg. 5978-5979.
RGE núm. 406/99, relativa a 02, especial avaluació de

programa operatiu, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5982-5983.
RGE núm. 407/99, relativa a publicitat d’inauguracions, DS

núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5985-5986.
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RGE núm. 500/99, relativa a adquisició d’un servidor Unix,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6072-6073.

RGE núm. 501/99, relativa a publicitat a les subvencions a
les ONG, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6115-6116.

RGE núm. 502/99, relativa a fotografies amb ciutadans, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6161-6162.

RGE núm. 846/99, relativa a Dia de les Illes Balears, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6170-6171.

RGE núm. 847/99, relativa a sopar a ciutadans europeus, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172.

RGE núm. 896/99, relativa a expedient 21/99 de la
Conselleria de Presidència, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6236.

RGE núm. 897/99, relativa a compareixença del president en
comissió, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6237-6238.

RGE núm. 898/99, relativa a cost del Dia de Balears de
l’any 1999, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6264-6265.

RGE núm. 1010/99, relativa a compareixença del president
del Govern en comissió i en ple, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6306-6307.

RGE núm. 1588/99, relativa a acord parlamentari no
complert, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6346.

RGE núm. 1589/99, relativa a viatge a Estats Units, DS
núm. 146 (9 de març), pàg. 6348-6349.

RGE núm. 1590/99, relativa a motiu pel qual el president no
contesta a preguntes orals, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6350.

RGE núm. 1656/99, relativa a durada i ciutats visitades en
el viatge als Estats Units, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6416-
6417.

RGE núm. 1657/99, relativa a punt de vista del president
sobre el viatge del conseller d’Economia i Hisenda als Estats
Units, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6417-6418.

RGE núm. 1658/99, relativa a joc de bingo als hotels, DS
núm. 148 (16 de març), pàg. 6419-6420.

RGE núm. 1905/99, relativa a Gabinet de Relacions
Informatives, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6496.

RGE núm. 1906/99, relativa a trobada de cases regionals,
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6497-6498.

RGE núm. 1907/99, relativa a vídeo commemoratiu dels
1.000 dies, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6498-6499.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4583/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a anunci de licitació de serveis per a la
producció d’una sèrie de televisió sobre els projectes de les
ONG subvencionats pel Govern balear, DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6210-6211.

RGE núm. 5993/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a unions estables de parelles. Debat de
presa en consideració, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6398-
6400.

FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 1028/98, de la funció inspectora i sancionadora

en matèria de serveis socials, DS núm. 150 (23 de març), pàg.
6545-6546.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4397/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cases d’acollida i habitatges per a dones maltractades,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6077-6080.

RGE núm. 4583/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a anunci de licitació de serveis per a la
producció d’una sèrie de televisió sobre els projectes de les
ONG subvencionats pel Govern balear, DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6211-6213.

RGE núm. 4691/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condemna als règims dictatorials, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6089 i 6094-6096.

RGE núm. 5993/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a unions estables de parelles. Debat de
presa en consideració, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6400-
6403.

RGE núm. 6113/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret
36/95, de 6 d’abril, de suport transitori comunitari-salari social,
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6219-6221.

FERRER I BASCUÑANA, PILAR (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 866/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la presó provincial de Palma, DS núm. 148 (16 de març), pàg.
6423-6424.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 2572/98, de l’Estatut dels productors i industrials

agroalimentaris de les Illes Balears, DS núm. 146 (9 de març),
pàg. 6366-6368.

RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6561-6562, 6571-6575, 6580-6581, 6587-
6589, 6591, 6599-6602, 6608-6610, 6612-6613, 6615-6616.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6301.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1277/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

reinversió al municipi d’Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri
de Defensa, DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6014-6016.

RGE núm. 2724/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a na Burguesa parc natural, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6020-6021.

RGE núm. 3889/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment de
finançament d’una línia de tren fins a l’aeroport, DS núm. 141
(16 de febrer), pàg. 6184-6186.

RGE núm. 4145/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Pla d’ocupació, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6044-6048.

GARCIA I QUEROL, CARME (Grup Parlamentari
Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 2572/98, de l’Estatut dels productors i industrials

agroalimentaris de les Illes Balears, DS núm. 146 (9 de març),
pàg. 6363-6365, 6367-6368.

Preguntes
RGE núm. 496/99, relativa a contactes oficials per

consensuar un projecte de creació del Consell Econòmic i Social
de Balears, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6030.

RGE núm. 498/99, relativa a creació del Consell Econòmic
i Social de Balears, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6065.

RGE núm. 809/99, relativa a Conservatori de música de
Menorca, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6114-6115.

RGE núm. 810/99, relativa a infraestructura del
Conservatori de música de Menorca, DS núm. 141 (16 de
febrer), pàg. 6159-6160.

RGE núm. 811/99, relativa a actuacions al Conservatori de
música de Menorca, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165.

RGE núm. 1011/99, relativa a projecte de televisió
interactiva, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6271-6272.

RGE núm. 1012/99, relativa a subvenció a Telefònica per al
conveni signat el 8 de febrer, DS núm. 144 (2 de març), pàg.
6272-6273.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4145/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a Pla d’ocupació, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6043-6044 i 6046-6047.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Propostes de resolució
RGE núm. 1064/99, del Grup Parlamentari Socialista, al Pla de
salut de les Illes Balears, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6428-
6429 i 6431-6432.

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

Projectes de llei
RGE núm. 2572/98, de l’Estatut dels productors i industrials

agroalimentaris de les Illes Balears, DS núm. 146 (9 de març),
pàg. 6366.

Proposicions de llei
RGE núm. 5978/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació del Consell Balear de Sostenibilitat, debat de presa en
consideració, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6052.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6321; DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6689-6690.

RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6328-6329 i  6333; DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6704-
6705 i 6708-6709.

Preguntes
RGE núm. 20/99, relativa a construcció urbanització amb

camp de golf i port esportiu al port de Ciutadella, DS núm. 136
(2 de febrer), pàg. 5973.

RGE núm. 194/99, relativa a retransmissió de la inauguració
de l’Hospital d’Higüey, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5981-
5982.

RGE núm. 980/99, relativa a compra de patrimoni natural a
Menorca, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308-6309.

RGE núm. 1929/99, relativa a instalAlacions militars
desafectades, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6678.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7195/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

elaboració d’un pla de sostres solars fotovoltaics, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6007-6008.

RGE núm. 4397/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cases d’acollida i habitatges per a dones maltractades,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6077.

RGE núm. 4583/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a anunci de licitació de serveis per a la
producció d’una sèrie de televisió sobre els projectes de les
ONG subvencionats pel Govern balear, DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6209 i 6213.

RGE núm. 513/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cans perillosos, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6393.

RGE núm. 866/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la presó provincial de Palma, DS núm. 148 (16 de març), pàg.
6423.
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GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida de les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial

de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6563-6565, 6576-6577, 6582-6583, 6588-
6589, 6595, 6602-6603, 6610, 6628, 6633-6635 i 6649.

Proposicions de llei
RGE núm. 5978/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació del Consell Balear de Sostenibilitat, DS núm. 138 (9 de
febrer), pàg. 6051.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6319-6321.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6275-6277 i 6290-6292.

Propostes de resolució
Relatives a les memòries de gestió corresponents a l’any

1996 de les competències assumides pels consells insulars, RGE
núm. 3666/98, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5994-5996.

InterpelAlacions
RGE núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 140 (16 de
febrer), pàg. 6120-6121.

RGE núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de l’oferta
turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6244.

Mocions
RGE núm. 962/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 145 (2 de
març), pàg. 6314-6315.

RGE núm. 1050/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de
l’oferta turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 146 (9 de
març), pàg. 6358.

Preguntes
RGE núm. 190/99, relativa a viatge a la República

Dominicana, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5977-5978.
RGE núm. 472/99, relativa a control sobre cans, DS núm.

138 (9 de febrer), pàg. 6032-6033.
RGE núm. 800/99, relativa a directora del parc natural de

s’Albufera, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6163-6164.

RGE núm. 801/99, relativa a túnel de Sóller, DS núm. 141
(16 de febrer), pàg. 6169-6170.

RGE núm. 813/99, relativa a graveres de Son Corp i Son
Corpet, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6202.

RGE núm. 891/99, relativa a descompte transport marítim
interinsular, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6263.

RGE núm. 1001/99, relativa a campanya publicitària sobre
les DOT, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6309-6310.

RGE núm. 1717/99, relativa a descomptes en transport
marítim de passatgers, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502-
6503.

RGE núm. 1718/99, relativa a traçat viari s’Arenal-
Llucmajor, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6505-6506.

RGE núm. 1935/99, relativa a informació i propaganda, DS
núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6679.

RGE núm. 1955/99, relativa a situació de precarietat de la
plantilla del Govern de les Illes Balears, DS núm. 151 (29 i 30
de març), pàg. 6683-6685.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7195/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

elaboració d’un pla de sostres solars fotovoltaics, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6007.

RGE núm. 1277/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reinversió al municipi d’Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri
de Defensa, DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6012.

RGE núm. 2724/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a na Burguesa parc natural, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6018-6019.

RGE núm. 3889/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment de
finançament d’una línia de tren fins a l’aeroport, DS núm. 141
(16 de febrer), pàg. 6183.

RGE núm. 4438/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obligacions de servei públic per al trànsit aeri, DS
núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6083-6084.

RGE núm. 513/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cans perillosos, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6391-6393.

RGE núm. 1063/99, dels grups parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a pedreres de Son Corp i de Son Corpet, DS
núm. 150 (23 de març), pàg. 6537.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 911/99, dels grups parlamentaris Popular,

Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les
Illes Balears i Mixt, relativa al cas “Joaquín J. Martínez”, únic
espanyol condemnat a mort als Estats Units d’Amèrica, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6510-6512.
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JUANEDA I CABRISAS, ANTONI L. (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 5978/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació del Consell Balear de Sostenibilitat, DS núm. 138 (9 de
febrer), pàg. 6053.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania. Debat de presa en consideració, DS
núm. 145 (2 de març), pàg. 6325-6326 i 6331-6332.

InterpelAlacions
RGE núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 140 (16 de
febrer), pàg. 6122-6123.

Mocions
RGE núm. 962/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 145 (2 de
març), pàg. 6315-6318.

LECIÑENA I ESTEBAN, MARIA ÁNGELES (Grup
Parlamentari Socialista)

Propostes de resolució
RGE núm. 1724/99,  del Grup Parlamentari Socialista,  al

Pla autonòmic de drogues, DS núm. 149 (23 de març), pàg.
6514-6516 i 6520.

Preguntes
RGE núm. 986/99, relativa a registre d’infectats per VIH,

DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6265-6266.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4397/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cases d’acollida i habitatges per a dones maltractades,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6073-6075 i 6079-6080.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears, DS

núm. 148 (16 de març), pàg. 6443-6444 i 6448.

Preguntes
RGE núm. 832/99, relativa a obres carretera entre Eivissa i

Sant Antoni, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6104-6105.
RGE núm. 946/99, relativa a explotació dels quioscs del

moll de ribera de Sant Antoni, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg.
6199-6200.

RGE núm. 1593/99, relativa a rotonda de la carretera PM
803, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6344.

RGE núm. 1914/99, relativa a remodelació del Pont Vell de
Santa Eulàlia, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6676-6677.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei
RGE núm. 6066/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport als estudis universitaris, DS núm.
141 (16 de febrer), pàg. 6192-6195.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6180-6181.

RGE núm. 163/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desistiment de la creació de la posada en
marxa i gestió d’una oficina d’informació educativa, DS núm.
143 (23 de febrer), pàg. 6253-6256.

MESQUIDA I FERRANDO, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 473/99, relativa a atacs d’animals perillosos a

persones, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6026-6028.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2724/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a na Burguesa parc natural, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6019-6020.

RGE núm. 4691/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condemna als règims dictatorials, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6093.

RGE núm. 513/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cans perillosos, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6394-6395.

RGE núm. 866/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la presó provincial de Palma, DS núm. 148 (16 de març), pàg.
6421-6422 i 6424.

RGE núm. 911/99, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les
Illes Balears i Mixt, relativa al cas “Joaquín J. Martínez”, únic
espanyol condemnat a mort als Estats Units d’Amèrica, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6509-6510.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Projectes de llei
RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial

de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6559-6561 i 6575-6576.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6326-6327 i 6332.
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Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6134-6135.

RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups
parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6278-6280 i 6292-6293.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6173-6174 i
6179-6180.

RGE núm. 4438/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obligacions de servei públic per al trànsit aeri, DS
núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6082-6083.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 7195/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

elaboració d’un pla de sostres solars fotovoltaics, DS núm. 137
(2 de febrer), pàg. 6008.

ORTA I ROTGER, JOSÉ RAMÓN (Grup Parlamentari
Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 144 (2 de març),
pàg. 6262.
 
Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, DS núm. 151 (29 i 30 de març),
pàg. 6693.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4438/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obligacions de servei públic per al trànsit aeri, DS
núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6085-6089.

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)
 
Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, DS núm. 151 (29 i 30 de març),
pàg. 6694.

Mocions
RGE núm. 1050/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de
l’oferta turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 146 (9 de
març), pàg. 6357.

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

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, DS núm. 151 (29 i 30 de març),
pàg. 6706-6710.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6073/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a normes per a les esteses elèctriques per
protegir l’avifauna, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6223.

PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 1028/98, de la funció inspectora i sancionadora

en matèria de serveis socials, DS núm. 150 (23 de març), pàg.
6544-6545.

RGE núm. 3494/98, de cans de guia, DS núm. 150 (23 de
març), pàg. 6551-6553.

Proposicions de llei
RGE núm. 6066/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport als estudis universitaris. Debat de
presa en consideració, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6190-
6192.

InterpelAlacions
RGE núm. 412/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern en matèria de
televisió i telecomunicacions, DS núm. 147 (9 de març), pàg.
6383-6384.

Preguntes
RGE núm. 1610/99, relativa a funcions del Consell de la

Llengua, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412-6413.
RGE núm. 1611/99, relativa a creació del Consell de la

Llengua, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412-6413.
RGE núm. 1612/99, relativa a empresa d’espectacles

Alimnu, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6499.
RGE núm. 1614/99, relativa a espectacles organitzats per

l’empresa Alimnu, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4359/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a decret regulador de centres i serveis socials, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6048.
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RGE núm. 6113/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret
36/95, de 6 d’abril, de suport transitori comunitari-salari social,
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6218-6219.

RGE núm. 163/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desistiment de la creació de la posada en
marxa i gestió d’una oficina d’informació educativa, DS núm.
143 (23 de febrer), pàg. 6249-6251 i 6255.

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

Proposicions de llei
RGE núm. 6066/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport als estudis universitaris, DS núm.
141 (16 de febrer), pàg. 6188-6190.

InterpelAlacions
RGE núm. 412/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern en matèria de
televisió i telecomunicacions, DS núm. 147 (9 de març), pàg.
6378-6381 i 6386-6388.

Preguntes
RGE núm. 42/99, relativa a l’Arxiu de la Corona d’Aragó

(mesures o iniciatives del Govern balear), DS núm. 136 (2 de
febrer), pàg. 5974-5975.

RGE núm. 43/99, relativa a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(situació del procés de constitució), DS núm. 136 (2 de febrer),
pàg. 5974-5975.

RGE núm. 404/99, relativa a tractament amb herbicida del
carpobrotus edulis a Menorca, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg.
5983-5984.

RGE núm. 475/99, relativa a pagament per accedir al port de
Ses Fontanelles (Ciutadella), DS núm. 138 (9 de febrer), pàg.
6039.

RGE núm. 476/99, relativa a estudi i solucions a la
problemàtica de descàrrega de productes energètics a l’àrea
oriental de Menorca, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6063-
6064.

RGE núm. 477/99, relativa a dipòsits de Campsa als voltants
de l’aeroport de Menorca, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg.
6063-6064.

RGE núm. 795/99, relativa a estudiants i professors de
música que es gelen de fred a la delegació del Conservatori de
música de Menorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6233-
6234.

RGE núm. 822/99, relativa a subvenció al diari Balears
durant els anys 1997 i 1998, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6236-6237.

RGE núm. 826/99, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6347-6348.

RGE núm. 827/99, relativa a llengües oficials de l’Estat
espanyol a Internet, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6353-6354.

RGE núm. 1108/99, relativa a enllumenament de la variant
d’Alaior de la carretera Maó-Ciutadella, DS núm. 147 (9 de
març), pàg. 6375-6376.

RGE núm. 1109/99, relativa a cartells informatius caducats
a Menorca, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6376-6377.

RGE núm. 1110/99, relativa a declaració d’arbres singulars
a Menorca, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6408-6409.

RGE núm. 1111/99, relativa a incompliment de la Llei
d’espais naturals a ses Fontanelles (Menorca), DS núm. 148 (16
de març), pàg. 6410.

RGE núm. 1112/99, relativa a actuació urgent de l’Oficina
de Defensa dels Drets del Menor, DS núm. 147 (9 de març),
pàg. 6377-6378.

RGE núm. 1694/99, relativa a pagar per anar a pescar, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6508-6509.

RGE núm. 1713/99, relativa a Consell Balear de la Funció
Pública, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6528-6529.

RGE núm. 1714/99, relativa a discriminació de menorquins,
eivissencs i formenterencs en el curs nacional d’entrenadors de
futbol, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6529-6531.

RGE núm. 1715/99, relativa a assegurances dels cavalls i
genets que van participar en les corregudes celebrades en motiu
de la Diada Autonòmica, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6531.

RGE núm. 1881/99, relativa a projecte de reforma o
rehabilitació del colAlegi de Son Espanyolet, DS núm. 150 (23
de març), pàg. 6532.

RGE núm. 1882/99, relativa a incompliment, durant 1998,
de l’acord del Parlament de les Illes Balears quant a la
realització d’almenys una exposició itinerant, DS núm. 150 (23
de març), pàg. 6533-6534.

RGE núm. 1883/99, relativa a normativa autonòmica per
modificar el Decret 1004, DS núm. 150 (23 de març), pàg.
6533-6534.

RGE núm. 1884/99, relativa a mesures higièniques i de
prevenció sanitària al colAlegi Son Espanyolet, DS núm. 150 (23
de març), pàg. 6535.

RGE núm. 1885/99, relativa a foment de la creativitat
artística en 1998, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6536.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6175.

RGE núm. 4397/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cases d’acollida i habitatges per a dones maltractades,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6076-6077.

RGE núm. 4691/98, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condemna als règims dictatorials, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6089-6091 i 6095-6096.

RGE núm. 4583/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a anunci de licitació de serveis per a la
producció d’una sèrie de televisió sobre els projectes de les
ONG subvencionats pel Govern balear, DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6209.

RGE núm. 5993/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a unions estables de parelles. Debat de
presa en consideració, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6398.

RGE núm. 163/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desistiment de la creació de la posada en
marxa i gestió d’una oficina d’informació educativa, DS núm.
143 (23 de febrer), pàg. 6252.
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RGE núm. 911/99, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida de les
Illes Balears i Mixt, relativa al cas “Joaquín J. Martínez”, únic
espanyol condemnat a mort als Estats Units d’Amèrica, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6509.

QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC (Grup
Parlamentari Socialista)

Projectes de llei
RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial

de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6568-6571, 6578-6579, 6586-6587, 6597-
6599, 6606-6608, 6611-6612, 6614-6615, 6659-6660 i 6667-
6668.

InterpelAlacions
RGE núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 140 (16 de
febrer), pàg. 6121-6122.

Mocions
RGE núm. 962/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 145 (2 de
març), pàg. 6315.

Preguntes
RGE núm. 503/99, relativa a conferència del president

Matas, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6034-6035.
RGE núm. 504/99, relativa a cost de les Directrius

d’Ordenació Territorial, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6058-
6059.

RGE núm. 505/99, relativa a finançament del cost de les
Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6065-6067.

RGE núm. 1013/99, relativa a tractament als animals morts,
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6270-6271.

Propostes de resolució
Relatives a les memòries de gestió corresponents a l’any

1996 de les competències assumides pels consells insulars, RGE
núm. 3666/98, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5998-6000 i
6002.

ROVIRA I DE ALÓS, MAURICIO (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 3494/98, de cans de guia, DS núm. 150 (23 de

març), pàg. 6552-6553.

InterpelAlacions
RGE núm. 412/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern en matèria de
televisió i telecomunicacions, DS núm. 147 (9 de març), pàg.
6386.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears, DS

núm. 148 (16 de març), pàg. 6444-6447, 6449-6450, 6457-6459,
6462-6463, 6466 i 6479.

RGE núm. 1942/99, de creació del ColAlegi professional de
protèsics dentals de les Illes Balears, DS núm. 151 (29 i 30 de
març), pàg. 6669.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6128 i 6151-6152.

Propostes de resolució
Relatives a les memòries de gestió corresponents a l’any

1996 de les competències assumides pels consells insulars,
RGE núm. 3666/98, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 6000-6002.

InterpelAlacions
RGE núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de l’oferta
turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6246.

Mocions
RGE núm. 6014/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5990-
5993.

RGE núm. 1050/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de
l’oferta turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 146 (9 de
març), pàg. 6359-6361 i 6363.

Proposicions no de llei
RGE núm. 513/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cans perillosos, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6389-6390.

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

Projectes de llei
RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial

de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6589, 6595-6596 i 6601.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6283-6285 i 6295-6296.
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InterpelAlacions
RGE núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 140 (16 de
febrer), pàg. 6116-6118 i 6123-6124.

Preguntes
RGE núm. 164/99, relativa a inclusió de paraules en el

diccionari per part del president del Govern, DS núm. 136 (2 de
febrer), pàg. 5976.

RGE núm. 175/99, relativa a oferta del Govern balear a
Voltor, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5980-5981.

RGE núm. 450/99, relativa a urbanitzables al municipi de
Santa Maria, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6062-6062.

RGE núm. 464/99, relativa a mollet de s’Estanyol, DS núm.
140 (16 de febrer), pàg. 6107-6108.

RGE núm. 817/99, relativa a presentació de les DOT a
Atenes, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6168-6169.

RGE núm. 818/99, relativa a berenars a la Tercera Edat, DS
núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6201-6202.

RGE núm. 821/99, relativa a cost de presentació de les DOT
a Atenes, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6206-6207.

RGE núm. 976/99, relativa a retirada de la concessió als
usuaris del Mollet de s’Estanyol, DS núm. 148 (16 de març),
pàg. 6407-6408.

RGE núm. 1615/99, relativa a coordinació financera dels
Consorcis del Pla Mirall, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6526-
6527.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4438/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obligacions de servei públic per al trànsit aeri, DS
núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6084-6085.

Propostes de resolució
Relatives a les memòries de gestió corresponents a l’any

1996 de les competències assumides pels consells insulars,
RGE núm. 3666/98, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5996-
5998.

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

Projectes de llei
RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears, DS

núm. 148 (16 de març), pàg. 6441-6443, 6447-6448, 6452-6453,
6460, 6465,6467, 6479-6480 i 6485.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6128-6130 i 6143-
6144.

InterpelAlacions
RGE núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de l’oferta
turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6245-6246.

Mocions
RGE núm. 1050/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de
l’oferta turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 146 (9 de
març), pàg. 6358-6359.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1277/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

reinversió al municipi d’Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri
de Defensa, DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6012-6013.

RGE núm. 4145/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Pla d’ocupació, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6042-6043.

SOLER I CLADERA, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Projectes de llei
RGE núm. 440/99, de les Directrius d’Ordenació Territorial

de les Illes Balears i de mesures tributàries, DS núm. 151 (29 i
30 de març), pàg. 6623.

TEJERO I ISLA, XAVIER (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 6066/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport als estudis universitaris, DS núm.
141 (16 de febrer), pàg. 6186-6188 i 6193-6194.

Preguntes
RGE núm. 837/99, relativa a adequació del material

bibliogràfic, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6105-6106.
RGE núm. 838/99, relativa a ajudes en matèria de menjadors

escolars, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6110-6111.
RGE núm. 1008/99, relativa a inclusió d’activitats d’Ibatur

a la pàgina “web”, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6266-6267.
RGE núm. 1592/99, relativa a cost del fullet “Oferta

educativa a les Illes Balears”, DS núm. 146 (9 de març), pàg.
6345.

RGE núm. 1659/99, relativa a escoles infantils de Sant
Climent, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6410-6412.

RGE núm. 1660/99, relativa a programa Mestral Jove, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6495.

RGE núm. 1984/99, relativa a professors britànics del C. P.
Sa Graduada, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6677-6678.
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THOMÀS I ANDREU, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida de les Illes Balears)

Projectes de llei
RGE núm. 1028/98, de la funció inspectora i sancionadora

en matèria de serveis socials, DS núm. 150 (23 de març), pàg.
6542-6543.

RGE núm. 3494/98, de cans de guia, DS núm. 150 (23 de
març), pàg. 6551.

RGE núm. 6120/98, general turística de les Illes Balears, DS
núm. 148 (16 de març), pàg. 6440-6441, 6447, 6451-6452, 6459
i 6464-6465.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular
RGE núm. 796/99, relativa a proposta d’atribució de

competències als Consells Insulars en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, DS núm. 151 (29 i 30 de març),
pàg. 6688-6689.

RGE núm. 797/99, relativa a proposta d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, DS núm. 151 (29 i 30 de març),
pàg. 6703.

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6126-6128, 6142-6143.

Propostes de resolució
RGE núm. 1053/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, al Pla de salut de les Illes Balears,
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6425-6426.

RGE núm. 1688/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Pla autonòmic de drogues, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6512-6514.

Preguntes
RGE núm. 823/99, relativa a conveni amb entitat per gestió

es Pinaret, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6108-6109.
RGE núm. 824/99, relativa a data conveni amb entitat per

gestió es Pinaret, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6114.
RGE núm. 998/99, relativa a criteris registre seropositius,

DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6269-6270.
RGE núm. 999/99, relativa a data de creació del registre de

seropositius, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6274.
RGE núm. 1000/99, relativa a criteris de confidencialitat del

registre de seropositius, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308.
RGE núm. 1691/99, relativa a fons de la Unió Europea

(Objectiu 2), DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6414.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4145/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida de les Illes Balears, relativa a Pla d’ocupació, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6041-6042 i 6046-6047.

RGE núm. 4359/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decret regulador de centres i serveis socials, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6048-6049.

RGE núm. 6073/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normes per a les esteses elèctriques per
protegir l’avifauna, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6223.

RGE núm. 6113/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret
36/95, de 6 d’abril, de suport transitori comunitari-salari social,
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6213-6215 i 6221.

RGE núm. 866/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la presó provincial de Palma, DS núm. 148 (16 de març), pàg.
6422-6423.

TRIAY I LLOPIS, JOAN FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6280-6283 i 6293-6295.

InterpelAlacions
RGE núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de l’oferta
turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6240-6242 i 6246-6247.

Mocions
RGE núm. 6014/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991,
d’espais naturals (LEN), DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5987-
5988 i 5992-5993.

RGE núm. 1050/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de
l’oferta turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 146 (9 de
març), pàg. 6355-6357 i 6361-6363.

Preguntes
RGE núm. 5066/98, relativa a actuacions per prevenir

accidents deguts a fugues de gas, DS núm. 136 (2 de febrer),
pàg. 5970-5971.

RGE núm. 506/99, relativa a suposada falta de mitjans de
Gesa per detectar filtracions de gas en el subsòl, DS núm. 138
(9 de febrer), pàg. 6036-6037.

RGE núm. 507/99, relativa a capacitat de població que
preveuen les DOT per a l’illa de Mallorca, DS núm. 139 (9 de
febrer), pàg. 6060-6061.

RGE núm. 508/99, relativa a noves urbanitzacions al
municipi de Campos, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6067-
6068.

RGE núm. 509/99, relativa a places turístiques ilAlegals, DS
núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6111-6112.

RGE núm. 511/99, relativa a aplicació del Decret
d’habitatges vacacionals, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg.
6158-6159.
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RGE núm. 834/99, relativa a previsions demogràfiques
divergents entre les Directrius d’Ordenació Territorial i el Pla
hidrològic, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165-6166.

RGE núm. 835/99, relativa a reducció de capacitat de
població en sòl urbanitzable per aplicació de les Directius
d’Ordenació del Territori a l’illa de Mallorca, DS núm. 141 (16
de febrer), pàg. 6167-6168.

RGE núm. 894/99, relativa a problemàtica dels habitatges
turístics de vacacions en sòl rústic, DS núm. 143 (23 de febrer),
pàg. 6232-6233.

RGE núm. 895/99, relativa a reunions de la Comissió Mixta
de Mallorca per a l’estudi i l’avaluació d’habitatges turístics de
vacances, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6235-6236.

RGE núm. 1663/99, relativa a desdoblament de la carretera
s’Arenal-Llucmajor, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6415-
6416.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1277/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

reinversió al municipi d’Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri
de Defensa, DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6013-6014.

RGE núm. 3889/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment de
finançament d’una línia de tren fins a l’aeroport, DS núm. 141
(16 de febrer), pàg. 6183-6184.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei
RGE núm. 5978/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació del Consell Balear de Sostenibilitat, DS núm. 138 (9 de
febrer), pàg. 6052-6053.

Preguntes
RGE núm. 845/99, relativa a xarxes elèctriques d’alta tensió,

DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6109.
RGE núm. 1988/99, relativa a inauguració de l’àrea

recreativa de Can Marroig, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6675.

VIDAL I BURGUERA, JOANA AINA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4397/98, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cases d’acollida i habitatges per a dones maltractades,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6075-6076.

RGE núm. 6113/98, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret
36/95, de 6 d’abril, de suport transitori comunitari-salari social,
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6215-6216.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes
RGE núm. 5066/98, relativa a actuacions per prevenir

accidents deguts a fugues de gas, DS núm. 136 (2 de febrer),
pàg. 5971-5972.

RGE núm. 406/99, relativa a 02, especial avaluació de
programa operatiu, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5982-5983.

RGE núm. 472/99, relativa a control sobre cans, DS núm.
138 (9 de febrer), pàg. 6032-6034.

RGE núm. 473/99, relativa a atacs d’animals perillosos a
persones, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6027-6028.

RGE núm. 506/99, relativa a suposada falta de mitjans de
Gesa per detectar filtracions de gas en el subsòl, DS núm. 138
(9 de febrer), pàg. 6036-6037.

RGE núm. 845/99, relativa a xarxes elèctriques d’alta tensió,
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6109-6110.

RGE núm. 1715/99, relativa a assegurances dels cavalls i
genets que van participar en les corregudes celebrades en motiu
de la Diada Autonòmica, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6531-
6532.

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA, ANTONI
RAMI I ALÓS

InterpelAlacions
RGE núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Pla Mirall i Pla 10, DS núm. 140 (16 de
febrer), pàg. 6118-6120 i 6124-6125.

Preguntes
RGE núm. 5069/98, relativa a travessa hípica, DS núm. 136

(2 de febrer), pàg. 5972-5973.
RGE núm. 495/99, relativa a ajudes econòmiques

compromeses en els convenis esportius, DS núm. 139 (9 de
febrer), pàg. 6071-6072.

RGE núm. 891/99, relativa a descompte transport marítim
interinsular, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6263-6264.

RGE núm. 1011/99, relativa a projecte de televisió
interactiva, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6272.

RGE núm. 1012/99, relativa a subvenció a Telefònica per al
conveni signat el 8 de febrer, DS núm. 144 (2 de març), pàg.
6273.

RGE núm. 1588/99, relativa a acord parlamentari no
complert, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6346-6347.

RGE núm. 1589/99, relativa a viatge a Estats Units, DS
núm. 146 (9 de març), pàg. 6348-6349.

RGE núm. 1615/99, relativa a coordinació financera dels
Consorcis del Pla Mirall, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6526-
6527.

RGE núm. 1646/99, relativa a aportacions dels ajuntaments
al futur fons de cooperació municipal, DS núm. 149 (23 de
març), pàg. 6504-6505.
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RGE núm. 1656/99, relativa a durada i ciutats visitades en
el viatge als Estats Units, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6416-6417.

RGE núm. 1658/99, relativa a joc de bingo als hotels, DS
núm. 148 (16 de març), pàg. 6419-6420.

RGE núm. 1691/99, relativa a fons de la Unió Europea
(Objectiu 2), DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6414-6415.

RGE núm. 1717/99, relativa a descomptes en transport
marítim de passatgers, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502-
6504.

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

Preguntes
RGE núm. 175/99, relativa a oferta del Govern balear a

Voltor, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5980-5981.
RGE núm. 499/99, relativa a centre escolar de s’Illot, DS

núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6103.
RGE núm. 795/99, relativa a estudiants i professors de

música que es gelen de fred a la delegació del Conservatori de
música de Menorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6233-
6234.

RGE núm. 806/99, relativa a proveïment de llocs de feina de
les direccions generals, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6104.

RGE núm. 809/99, relativa a Conservatori de música de
Menorca, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6115.

RGE núm. 810/99, relativa a infraestructura del
Conservatori de música de Menorca, DS núm. 141 (16 de
febrer), pàg. 6160-6161.

RGE núm. 811/99, relativa a actuacions al Conservatori de
música de Menorca, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165.

RGE núm. 822/99, relativa a subvenció al diari Balears
durant els anys 1997 i 1998, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6237.

RGE núm. 837/99, relativa a adequació del material
bibliogràfic, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6106.

RGE núm. 838/99, relativa a ajudes en matèria de menjadors
escolars, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6110-6111.

RGE núm. 899/99, relativa a enquestes domiciliàries, DS
núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6199.

RGE núm. 900/99, relativa a reunions del president amb
directors de centres escolars, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg.
6200-6201.

RGE núm. 902/99, relativa a pla de recerca, DS núm. 142
(23 de febrer), pàg. 6205-6206.

RGE núm. 903/99, relativa a enquestes contestades per
professors de centres públics, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6231-6232.

RGE núm. 904/99, relativa a enquestes contestades per
professors de centres concertats, DS núm. 143 (23 de febrer),
pàg. 6231-6232.

RGE núm. 905/99, relativa a enquestes contestades per pares
de centres públics.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6231-6232.

RGE núm. 906/99, relativa a enquestes contestades per pares
i mares de centres concertats, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6231-6232.

RGE núm. 907/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per professors de centres públics, DS núm. 143 (23
de febrer), pàg. 6239.

RGE núm. 908/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per professors de centres concertats, DS núm. 146
(9 de març), pàg. 6339-6341.

RGE núm. 909/99, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per pares i mares de centres públics, DS núm. 146
(9 de març), pàg. 6339-6341.

RGE núm. 910/99, relativa a conclusions enquestes
contestades per pares i mares de centres concertats, DS núm.
146 (9 de març), pàg. 6339-6341.

RGE núm. 982/99, relativa a prevenció de la violència als
centres educatius, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6352-6353.

RGE núm. 983/99, relativa a promoció de la salut, DS núm.
147 (9 de març), pàg. 6374-6375.

RGE núm. 1002/99, relativa a crèdit total per ajudes de
menjadors escolars, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6341-6342.

RGE núm. 1003/99, relativa a grau d’aplicació de l’ordre de
8 de gener del 1999, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342.

RGE núm. 1004/99, relativa a dades d’absentisme escolar,
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342-6343.

RGE núm. 1005/99, relativa a efectes de l’article 2 de
l’ordre de 8 de gener, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6343-
6344.

RGE núm. 1023/99, relativa a cost de l’institut de Marratxí,
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6351-6352.

RGE núm. 1024/99, relativa a oficina d’informació
educativa, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6354-6355.

RGE núm. 1592/99, relativa a cost del fullet “Oferta
educativa a les Illes Balears”, DS núm. 146 (9 de març), pàg.
6345-6346.

RGE núm. 1610/99, relativa a funcions del Consell de la
Llengua, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412-6414.

RGE núm. 1611/99, relativa a creació del Consell de la
Llengua, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412-6414.

RGE núm. 1659/99, relativa a escoles infantils de Sant
Climent, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6411-6412.

RGE núm. 1714/99, relativa a discriminació de menorquins,
eivissencs i formenterencs en el curs nacional d’entrenadors de
futbol, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6530-6531.

RGE núm. 1881/99, relativa a projecte de reforma o
rehabilitació del colAlegi de Son Espanyolet, DS núm. 150 (23
de març), pàg. 6532.

RGE núm. 1882/99, relativa a incompliment, durant 1998,
de l’acord del Parlament de les Illes Balears quant a la
realització d’almenys una exposició itinerant, DS núm. 150 (23
de març), pàg. 6533.

RGE núm. 1883/99, relativa a normativa autonòmica per
modificar el Decret 1004, DS núm. 150 (23 de març), pàg.
6534.

RGE núm. 1884/99, relativa a mesures higièniques i de
prevenció sanitària al colAlegi Son Espanyolet, DS núm. 150 (23
de març), pàg. 6535.
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RGE núm. 1885/99, relativa a foment de la creativitat
artística en 1998, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6536-6537.

RGE núm. 1910/99, relativa a incendi a les aules de l’escola
de Llucmajor, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6680-6681.

RGE núm. 1911/99, relativa a manteniment de les aules de
l’escola de Llucmajor, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6681-6682.

RGE núm. 1912/99, relativa a aules prefabricades
procedents de Felanitx, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6682-6683.

RGE núm. 1981/99, relativa a contracte de l’oficina
d’informació educativa, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6685-6686.

RGE núm. 1982/99, relativa a compliment del requisits
necessaris per part d’Unió Temporal d’Empreses MASER-GSB,
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6686-6687.

RGE núm. 1983/99, relativa a documentació solAlicitada
sobre adjudicació de l’oficina d’informació educativa, DS núm.
151 (29 i 30 de març), pàg. 6687-6688.

RGE núm. 1984/99, relativa a professors britànics del C. P.
Sa Graduada, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6677-6678.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

pla de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6178-6179.

CONSELLER DE FOMENT, JOAN VERGER I POCOVÍ

Preguntes
RGE núm. 451/99, relativa a publicació en el BOCAIB del

Pla director sectorial de carreteres, DS núm. 138 (9 de febrer),
pàg. 6031-6032.
 RGE núm. 801/99, relativa a túnel de Sóller, DS núm. 141
(16 de febrer), pàg. 6169-6170.

RGE núm. 832/99, relativa a obres carretera entre Eivissa i
Sant Antoni, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6105.

RGE núm. 1108/99, relativa a enllumenament de la variant
d’Alaior de la carretera Maó-Ciutadella, DS núm. 147 (9 de
març), pàg. 6375-6376.

RGE núm. 1109/99, relativa a cartells informatius caducats
a Menorca, DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6376-6377.

RGE núm. 1593/99, relativa a rotonda de la carretera PM
803, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6344-6345.

RGE núm. 1663/99, relativa a desdoblament de la carretera
s’Arenal-Llucmajor, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6415-
6416.

RGE núm. 1718/99, relativa a traçat viari s’Arenal-
Llucmajor, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6505-6506.

CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR,
MARIA DEL PILAR FERRER I VANRELL

Preguntes
RGE núm. 823/99, relativa a conveni amb entitat per gestió

es Pinaret, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6108.
 RGE núm. 824/99, relativa a data conveni amb entitat per
gestió es Pinaret, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6114.

 RGE núm. 826/99, relativa a compliment de la Llei
d’incompatibilitats, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6347-6348.

RGE núm. 901/99, relativa a places cobertes en comissió de
servei, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6204-6205.

RGE núm. 1112/99, relativa a actuació urgent de l’Oficina
de Defensa dels Drets del Menor, DS núm. 147 (9 de març),
pàg. 6377-6378.

RGE núm. 1713/99, relativa a Consell Balear de la Funció
Pública, DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6528-6529.

RGE núm. 1955/99, relativa a situació de precarietat de la
plantilla del Govern de les Illes Balears, DS núm. 151 (29 i 30
de març), pàg. 6684-6685.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL, MIQUEL RAMIS I SOCÍAS

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 971/99, 972/99, 973/99 i 975/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, Mixt,
Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 440/98, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, DS núm. 144 (2 de
març), pàg. 6285-6290 i 6296-6301.

Preguntes
RGE núm. 20/99, relativa a construcció urbanització amb

camp de golf i port esportiu al port de Ciutadella, DS núm. 136
(2 de febrer), pàg. 5973-5974.

RGE núm. 404/99, relativa a tractament amb herbicida del
carpobrotus edulis a Menorca, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg.
5984.

RGE núm. 450/99, relativa a urbanitzables al municipi de
Santa Maria, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6062-6063.

RGE núm. 464/99, relativa a mollet de s’Estanyol, DS núm.
140 (16 de febrer), pàg. 6107-6108.

RGE núm. 475/99, relativa a pagament per accedir al port de
Ses Fontanelles (Ciutadella), DS núm. 138 (9 de febrer), pàg.
6039-6040.

RGE núm. 476/99, relativa a estudi i solucions a la
problemàtica de descàrrega de productes energètics a l’àrea
oriental de Menorca, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6063-
6065.

RGE núm. 477/99, relativa a dipòsits de Campsa als voltants
de l’aeroport de Menorca, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg.
6063-6065.

RGE núm. 486/99, relativa a hectàrees de sòl urbanitzable,
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6037-6038.

RGE núm. 487/99, relativa a les DOT, DS núm. 139 (9 de
febrer), pàg. 6069-6070.

RGE núm. 488/99, relativa a capacitat de població de sòls
urbanitzables, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6112-6114.

RGE núm. 489/99, relativa a habitants per hectàrees, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6162-6163.

RGE núm. 503/99, relativa a conferència del president
Matas, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6035.

RGE núm. 507/99, relativa a capacitat de població que
preveuen les DOT per a l’illa de Mallorca, DS núm. 139 (9 de
febrer), pàg. 6060-6061.
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RGE núm. 508/99, relativa a noves urbanitzacions al
municipi de Campos, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6067-
6069.

RGE núm. 800/99, relativa a directora del parc natural de
s’Albufera, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6164-6165.

RGE núm. 813/99, relativa a graveres de Son Corp i Son
Corpet, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6202-6203.

RGE núm. 817/99, relativa a presentació de les DOT a
Atenes, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6168-6169.

RGE núm. 821/99, relativa a cost de presentació de les DOT
a Atenes, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6207.

RGE núm. 834/99, relativa a previsions demogràfiques
divergents entre les Directrius d’Ordenació Territorial i el Pla
hidrològic, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165-6166.

RGE núm. 835/99, relativa a reducció de capacitat de
població en sòl urbanitzable per aplicació de les Directius
d’Ordenació del Territori a l’illa de Mallorca, DS núm. 141 (16
de febrer), pàg. 6167-6168.

RGE núm. 873/99, relativa a circuit automobilístic a Cap
Llentrisca (Sant Josep de sa Talaia), DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6203-6204.

RGE núm. 874/99, relativa a creació d’un centre de
recuperació d’animals ferits a Eivissa, DS núm. 142 (23 de
febrer), pàg. 6208-6209.

RGE núm. 875/99, relativa a impacte de les cabres sobre el
medi a l’illa d’es Vedrà, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6234-
6235.

RGE núm. 946/99, relativa a explotació dels quioscs del
moll de ribera de Sant Antoni, DS núm. 142 (23 de febrer), pàg.
6199-6200.

RGE núm. 976/99, relativa a retirada de la concessió als
usuaris del Mollet de s’Estanyol, DS núm. 148 (16 de març),
pàg. 6407-6408.

RGE núm. 980/99, relativa a compra de patrimoni natural a
Menorca, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6309.

RGE núm. 1001/99, relativa a campanya publicitària sobre
les DOT, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6309-6310.

RGE núm. 1013/99, relativa a tractament als animals morts,
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6270-6271.

RGE núm. 1110/99, relativa a declaració d’arbres singulars
a Menorca, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6409.

RGE núm. 1111/99, relativa a incompliment de la Llei
d’espais naturals a ses Fontanelles (Menorca), DS núm. 148 (16
de març), pàg. 6410.

RGE núm. 1694/99, relativa a pagar per anar a pescar, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6508-6509.

RGE núm. 1720/99, relativa a creixement en sòl urbà, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6507-6508.

RGE núm. 1721/99, relativa a sostre màxim d’habitació, DS
núm. 150 (23 de març), pàg. 6527-6528.

RGE núm. 1914/99, relativa a remodelació del Pont Vell de
Santa Eulàlia, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6676-6677.

RGE núm. 1988/99, relativa a inauguració de l’àrea
recreativa de Can Marroig, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg.
6675-6676.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, ROSA ESTARÀS I
FERRAGUT

InterpelAlacions
RGE núm. 412/99, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

de les Illes Balears, relativa a política del Govern en matèria de
televisió i telecomunicacions, DS núm. 147 (9 de març), pàg.
6381-6383 i 6388-6389.

Preguntes
RGE núm. 190/99, relativa a viatge a la República

Dominicana, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5977-5978.
RGE núm. 194/99, relativa a retransmissió de la inauguració

de l’Hospital d’Higüey, DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5981-
5982.

RGE núm. 407/99, relativa a publicitat d’inauguracions, DS
núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5985-5986.

RGE núm. 500/99, relativa a adquisició d’un servidor Unix,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6072-6073.

RGE núm. 501/99, relativa a publicitat a les subvencions a
les ONG, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6115-6116.

RGE núm. 502/99, relativa a fotografies amb ciutadans, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6161-6162.

RGE núm. 818/99, relativa a berenars a la Tercera Edat, DS
núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6201-6202.

RGE núm. 827/99, relativa a llengües oficials de l’Estat
espanyol a Internet, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6354.

RGE núm. 846/99, relativa a Dia de les Illes Balears, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6171.

RGE núm. 847/99, relativa a sopar a ciutadans europeus, DS
núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172.

RGE núm. 896/99, relativa a expedient 21/99 de la
Conselleria de Presidència, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6236.

RGE núm. 897/99, relativa a compareixença del president en
comissió, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6238.

RGE núm. 898/99, relativa a cost del Dia de Balears de
l’any 1999, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6264-6265.

RGE núm. 1010/99, relativa a compareixença del president
del Govern en comissió i en ple, DS núm. 145 (2 de març), pàg.
6307.

RGE núm. 1590/99, relativa a motiu pel qual el president no
contesta a preguntes orals, DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6350.

RGE núm. 1905/99, relativa a Gabinet de Relacions
Informatives, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6496-6497.

RGE núm. 1906/99, relativa a trobada de cases regionals,
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6497-6498.

RGE núm. 1929/99, relativa a instalAlacions militars
desafectades, DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6678.

RGE núm. 1935/99, relativa a informació i propaganda, DS
núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6679-6680.

CONSELLER DE SANITAT I CONSUM, FRANCESC
FIOL I AMENGUAL

Preguntes
RGE núm. 977/99, relativa a recepció dels registres de

seropositius, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6268.
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RGE núm. 986/99, relativa a registre d’infectats per VIH,
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6265-6266.

RGE núm. 998/99, relativa a criteris registre seropositius,
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6269-6270.

RGE núm. 999/99, relativa a data de creació del registre de
seropositius, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6274.

RGE núm. 1000/99, relativa a criteris de confidencialitat del
registre de seropositius, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, GUILLEM
CAMPS I COLL

Preguntes
RGE núm. 496/99, relativa a contactes oficials per

consensuar un projecte de creació del Consell Econòmic i Social
de Balears, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6030.

RGE núm. 498/99, relativa a creació del Consell Econòmic
i Social de Balears, DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6065.

RGE núm. 1006/99, relativa a contractació de menors de 16
anys, DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6311.

RGE núm. 1007/99, relativa a cicles de formació
professional als centres de les Illes Balears, DS núm. 145 (2 de
març), pàg. 6312.

RGE núm. 1660/99, relativa a programa Mestral Jove, DS
núm. 149 (23 de març), pàg. 6495-6496.

CONSELLER DE TURISME, JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ
ORTEA

Esmenes a la totalitat
RGE núm. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels grups

parlamentaris d’Esquerra Unida de les Illes balears, PSM-
Entesa Nacionalista, Socialista i Mixt, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB, DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6126, 6135-6142 i
6146-6151.

InterpelAlacions
RGE núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a gestió i resultats de quatre anys de Pla d’ordenació de l’oferta
turística (POOT) de Mallorca, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg.
6242-6244 i 6248-6249.

Preguntes
RGE núm. 405/99, relativa a Open de Tennis, DS núm. 136

(2 de febrer), pàg. 5978-5980.
RGE núm. 492/99, relativa a aplicació de la disposició

addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Mallorca, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6029-6030.

RGE núm. 493/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Menorca, DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6040.

RGE núm. 494/99, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a Eivissa,
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6061-6062.

RGE núm. 505/99, relativa a finançament del cost de les
Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 139 (9 de febrer),
pàg. 6066-6067.

RGE núm. 509/99, relativa a places turístiques ilAlegals, DS
núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6111-6112.

RGE núm. 511/99, relativa a aplicació del Decret
d’habitatges vacacionals, DS núm. 141 (16 de febrer), pàg.
6158-6159.

RGE núm. 894/99, relativa a problemàtica dels habitatges
turístics de vacacions en sòl rústic, DS núm. 143 (23 de febrer),
pàg. 6232-6233.

RGE núm. 895/99, relativa a reunions de la Comissió Mixta
de Mallorca per a l’estudi i l’avaluació d’habitatges turístics de
vacances, DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6235-6236.

RGE núm. 1008/99, relativa a inclusió d’activitats d’Ibatur
a la pàgina “web”, DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6266-6267.

RGE núm. 1612/99, relativa a empresa d’espectacles
Alimnu, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6499.

RGE núm. 1614/99, relativa a espectacles organitzats per
l’empresa Alimnu, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502.

PRESIDENT DEL GOVERN, JAUME MATAS I PALOU

Preguntes
RGE núm. 42/99, relativa a l’Arxiu de la Corona d’Aragó

(mesures o iniciatives del Govern balear), DS núm. 136 (2 de
febrer), pàg. 5974-5975.

RGE núm. 43/99, relativa a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(situació del procés de constitució), DS núm. 136 (2 de febrer),
pàg. 5974-5975.

RGE núm. 164/99, relativa a inclusió de paraules en el
diccionari per part del president del Govern, DS núm. 136 (2 de
febrer), pàg. 5976-5977.

RGE núm. 1657/99, relativa a punt de vista del president
sobre el viatge del conseller d’Economia i Hisenda als Estats
Units, DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6417-6419.

RGE núm. 1735/99, relativa a grau de compliment del
Decret 39/1997, de 14 de març, DS núm. 149 (23 de març), pàg.
6500-6501.

RGE núm. 1907/99, relativa a vídeo commemoratiu dels
1.000 dies, DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6498-6499.

TEMÀTIC

- A -

Absentisme escolar
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342-6343.

Acord parlamentari no complert
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6346-6347.

Activitats recreatives
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6318-6325.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6688-6697.
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Aeroport (vegeu Línia de tren fins a l’aeroport)
de Menorca
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6063-6065.

Agricultura
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6325-6334.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6702-6713.

Ajudes 
econòmiques
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6070-6072.
a menjadors escolars
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6341-6342.

Ajuntaments
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6504-6505.

Albufera, s’ (vegeu Parc natural de s’Albufera)

Alcúdia
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6011-6016.

Alimnu (vegeu Empresa d’espectacles Alimnu)

Animals 
ferits (vegeu Centre de recuperació d’animals ferits)
morts
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6270-6271.
perillosos (vegeu Atacs d’animals perillosos a persones)

Àrea recreativa de Can Marroig
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6675-6676.

Arbres singulars
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6408-6409.

Artesania
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6325-6334.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6702-6713.

Arxiu de la Corona d’Aragó
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5974-5975.

Atacs d’animals perillosos a persones
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6026-6028.

Atenes
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6168-6169.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6206-6207.

Aules 
de l’escola de Llucmajor
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6681-6682.
prefabricades
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6682-6683.

Avifauna
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6221-6224.

- B -

Balears (vegeu Diari Balears)

Berenars a la Tercera edat
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6201-6202.

Bingo als hotels
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6419-6420.

- C -

Cabres
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6234-6235.

Camp de golf
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5973-5974.

Campos
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6067-6069.

Cans (vegeu Control sobre cans)
guia
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6551-6555.
perillosos
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6389-6395.

Cap de Llentrisca
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6203-6204.

Carpobrotus edulis
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5983-5984.

Carretera 
s’Arenal-Llucmajor (vegeu també Desdoblament de la
carretera s’Arenal-Llucmajor)
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6505-6506.
Eivissa-Sant Antoni
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6104-6105.
PM 803 (vegeu Rotonda a la carretera PM 803)

Cartells informatius
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6376-6377.

Cases 
d’acollida per a dones maltractades
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6073-6080.
regionals (vegeu Trobada de cases regionals)

Centre 
escolar s’Illot
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6102-6103.
de recuperació d’animals ferits
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6207-6209.
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Centres 
concertats
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6230-6232.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.
educatius (vegeu Violència als centres educatius)
escolars (vegeu Directors de centres escolars)
públics
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6230-6232 i 6238-6239.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.

Circuït automobilístic
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6203-6204.

ColAlegi 
de Son Espanyolet
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6532 i 6534-6535.
públic sa Graduada
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6677-6678.

Comissió 
mixta de Mallorca
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6235-6236.
de serveis (vegeu Places en comissió de serveis)

Compareixença del president
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6237-6238.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6306-6307.

Competències assumides pels consells insulars
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5993-5603.

Compra de patrimoni natural
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308-6309.

Condemna a mort
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6509-6512.

Conferència del president
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6034-6035.

Consell 
Balear de la Funció Pública
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6528-6529.
Balear de Sostenibilitat
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6049-6054.
Econòmic i Social de Balears
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6030.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6065.
de la Llengua
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6412-6414.

Consells insulars (vegeu també Competències assumides pels
consells insulars)

DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6318-6334.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6688-6697 i 6702-

6713.

Conservatori de Música de Menorca
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6114-6115.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6159-6161 i 6165.
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6233-6234.

Contractació de menors de 16 anys
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6310-6311.

Control sobre cans
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6032-6034.

Convenis esportius
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6070-6072.

Creativitat artística (vegeu Foment de la creativitat
artística)

Curs nacional d’entrenadors de futbol
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6529-6531.

- D -

Decret 
d’habitatges de vacances
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6158-6159.
36/1995, de suport transitori comunitari-salari social
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6213-6221.
39/1997, de 14 de març
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6500-6501.
1004
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6533-6534.

Descompte en transport marítim 
interinsular
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6262-6264.
de passatgers
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6502-6504.

Desdoblament de la carretera s’Arenal-Llucmajor
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6415-6416.

Dia de les Illes Balears
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6170-6171.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6264-6265.

Diada autonòmica
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6531-6532.

Diari Balears
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6236-6237.

Dipòsits de Campsa
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6063-6065.

Direccions generals
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6103-6104.

Directora del parc natural de s’Albufera
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6163-6165.
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Directors de centres escolars
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6200-6201.

Directrius d’Ordenació del Territori
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6058-6061, 6065-6067 i

6069-6070.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165-6169.
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6206-6207.
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6274-6301.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6309-6310.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6558-6669.

Dones maltractades (vegeu Cases d’acollida i Habitatges per
a dones maltractades)

DOT (vegeu Directrius d’Ordenació del Territori)

- E -

Empresa d’espectacles Alimnu
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6499 i 6502.

Enquestes contestades per pares
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6230-6232.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.
contestades per professors
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6230-6232 i 6238-6239.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6339-6341.
domiciliàries
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6198-6199.

Escola de Llucmajor (vegeu Aules de l’escola de Llucmajor
i Incendi a l’escola de Llucmajor)

Escoles 
infantils
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6410-6412.
oficials d’idiomes
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172-6181.

Espectacles públics
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6318-6325.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6688-6697.

Estanyol, s’ (vegeu Mollet de s’Estanyol)

Estats Units (vegeu Viatge a Estats Units)

Estatut dels productors i industrials agroalimentaris
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6363-6370.

Esteses elèctriques
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6221-6224.

Estudis universitaris
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6186-6195.

Exposició itinerant
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6533.

- F -

Filtracions de gas
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 603-6037.

Foment de la creativitat artística
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6536-6537.

Fons 
de cooperació municipal
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6504-6505.
de la Unió Europea
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6414-6415.

Fontanelles, ses (vegeu també Port de ses Fontanelles)
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6409-6410.

Formació professional
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6311-6312.

Fotografies amb ciutadans
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6161-6162.

Fugues de gas
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5970-5972.

- G -

Gabinet de Relacions Informatives
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6496-6497.

Gas (vegeu Filtracions de gas i Fugues de gas)

Gesa
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6036-6037.

Graveres de Son Corp i Son Corpet
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6202-6203.

- H -

Habitants per hectàrees
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6162-6163.

Habitatges 
per a dones maltractades
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6073-6080.
turístics de vacances
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6232-6233 i 6235-6236.
de vacances (vegeu Decret d’habitatges de vacances)

Hospital d’Higüey
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5981-5982.

Hotels (vegeu Bingo als hotels)
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- I -

IBATUR
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6266-6267.

Illa d’es Vedrà
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6234-6235.

Illot, s’ (vegeu Centre escolar s’Illot)

Inauguracions (vegeu Publicitat d’inauguracions)

Incendi a l’escola de Llucmajor
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6680-6681.

Informació 
educativa (vegeu Oficina d’informació educativa)
i propaganda
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6679-6680.

InstalAlacions militars desafectades
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6678.

Institut de Marratxí
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6351-6352.

Internet (vegeu Llengües oficials a Internet)

- L -

Línia de tren fins a l’aeroport
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6181-6186.

Llei 
d’espais naturals
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6409-6410.
d’incompatibilitats
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6347-6348.
1/1991, d’espais naturals
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5986-5993.

Llengües 
estrangeres
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172-6181.
oficials a Internet
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6353-6354.

- M -

Mallorca
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6167-6168.

Marroig, Can (vegeu Àrea recreativa de Can Marroig)

Martínez, Joaquín J.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6509-6512.

Material bibliogràfic
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6105-6106.

Menjadors escolars (vegeu també Ajudes a menjadors
escolars)

DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6110-6111.

Ministeri 
de Defensa (vegeu Terrenys cedits al Ministeri de

Defensa)
de Foment
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6181-6186.

Moll de ribera de Sant Antoni
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6199-6200.

Mollet de s’Estanyol
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6107-6108.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6407-6408.

- N -

Na Burguesa, parc natural
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6016-6022.

- O -

Objectiu 2
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5982-5983.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6414-6415.

Oferta educativa a les Illes Balears
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6345-6346.

Oficina 
de defensa dels drets del menor
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6377-6378. 
d’informació educativa
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6249-6256.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6354-6355.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6685-6686 i 6687-

6688.

Open de tennis
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5978-5980.

Ordre de 8 de gener del 1999
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6342 i 6343-6344.

- P -

Parc natural de s’Albufera (vegeu Directora del parc
natural de s’Albufera)

Patrimoni natural (vegeu Compra de patrimoni natural)
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Pedreres de Son Corp i Son Corpet
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6537-6541.

Pesca
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6325-6334.
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6508-6509.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6702-6713.

Pinaret, es
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6108-6109 i 6114.

Pla 
autonòmic de drogues
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6512-6520.
de construcció d’escoles oficials d’idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172-6181.
director sectorial de carreteres
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6031-6032.
hidrològic
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6165-6166.
Mirall
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6116-6125.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6312-6318.
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6526-6527.
d’ocupació
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6040-6049.
d’ordenació de l’oferta turística de Mallorca (POOT)
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6240-6249.
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6355-6363.
de recerca
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6205-6206.
de salut de les Illes Balears
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6425-6432.
de sostres solars fotovoltaics
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6006-6011.
10
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6116-6125.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6312-6318.

Places 
en comissió de serveis
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6204-6205.
turístiques ilAlegals
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6111-6112.

Plantilla del Govern de les Illes Balears
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6683-6685.

Pont Vell de Santa Eulàlia
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6676-6677.

POOT (vegeu Pla d’ordenació de l’oferta turística de
Mallorca)

Port 
de Ciutadella
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5973-5974.
esportiu
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5973-5974.
de ses Fontanelles
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6038-6040.

Preguntes orals
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6350-6351.

President del Govern de les Illes Balears (vegeu també
Compareixença del president i Conferència del president)

DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5976-5977.

Presó provincial de Palma
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6421-6425.

Productors i industrials agroalimentaris (vegeu Estatut dels
productors i industrials agroalimentaris)

Professors britànics
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6677-6678.

Programa Mestral Jove
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6495-6496.

Projecte de llei general turística a Mallorca
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6028-6030 i 6040.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6061-6062.

Projectes de les ONG
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6209-6213.

Promoció de la salut
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6374-6375.

Protèsics dentals
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6669-6670.

Publicitat d’inauguracions
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5984-5986.

- Q -

Quioscs
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6199-6200.

- R -

Ramaderia
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6325-6334.
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6702-6713.

Règims dictatorials
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6089-6096.
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Registre d’infectats per VIH
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6265-6266, 6267-6270 i

6274.
DS núm. 145 (2 de març), pàg. 6308.

República Dominicana (vegeu Viatge a la República
Dominicana)

Rotonda a la carretera PM 803
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6344-6345.

- S -

Salari social (vegeu Decret 36/1995, de suport transitori
comunitari-salari social)

Salut (vegeu Promoció de la salut)

Sant 
Antoni (vegeu Moll de ribera de Sant Antoni)
Climent
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6410-6412.

Santa Maria
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6062-6063.

Sèrie de televisió
DS núm. 142 (23 de febrer), pàg. 6209-6213.

Servei públic
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6080-6089.

Serveis socials
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6541-6551.

Servidor Unix
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6072-6073.

Sòl 
rústic
DS núm. 143 (23 de febrer), pàg. 6232-6233.
urbà
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6506-6508.
urbanitzable
DS núm. 138 (9 de febrer), pàg. 6037-6038.
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6112-6114.
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6166-6168.

Son 
Corp (vegeu Graveres de Son Corp i Son Corpet i

Pedreres de Son Corp i Son Corpet)
Corpet (vegeu Graveres de Son Corp i Son Corpet i

Pedreres de Son Corp i Son Corpet)

Sopar amb ciutadans europeus
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6172.

Sostre màxim d’habitació
DS núm. 150 (23 de març), pàg. 6527-6528.

Subvencions 
a les ONG
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6115-6116.
a Telefònica
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6272-6273.

Suport transitori comunitari (vegeu Decret 36/1995, de
suport transitori comunitari-salari social)

- T -

Telecomunicacions
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6378-6389.

Telefònica (vegeu Subvencions a Telefònica)

Televisió 
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6378-6389.
interactiva
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6271-6272.

Tennis (vegeu Open de tennis)

Tercera edat (vegeu Berenars a la Tercera edat)

Terrenys cedits al Ministeri de Defensa
DS núm. 137 (2 de febrer), pàg. 6011-6016.

Trànsit aeri
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6080-6089.

Transport marítim 
interinsular (vegeu Descompte en transport marítim

interinsular)
de passatgers (vegeu Descompte en transport marítim de

passatgers)

Travessa hípica
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5972-5973.

Tren (vegeu Línia de tren fins a l’aeroport)

Trobada de cases regionals
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6497-6498.

Túnel de Sóller
DS núm. 141 (16 de febrer), pàg. 6169-6170.

Turisme
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6125-6152.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6439-6491.
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- U -

Unió 
Temporal d’Empreses MASER-GBS
DS núm. 151 (29 i 30 de març), pàg. 6686-6687.
Europea (vegeu Fons de la Unió Europea)

Unions estables de parelles
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6396-6403.

Unix (vegeu Servidor Unix)

Urbanitzables
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6062-6063.

Urbanitzacions
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5973-5974.
DS núm. 139 (9 de febrer), pàg. 6067-6069.

- V -

Variant d’Alaior
DS núm. 147 (9 de març), pàg. 6375-6376.

Vedrà, es (vegeu Illa d’es Vedrà)

Viatge 
a Estats Units
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6348-6350.
DS núm. 148 (16 de març), pàg. 6416-6419.
a la República Dominicana
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5977-5978.

Vídeo commemoratiu dels 1.000 dies
DS núm. 149 (23 de març), pàg. 6498-6499.

VIH (vegeu Registre d’infectats per VIH)

Violència als centres educatius
DS núm. 146 (9 de març), pàg. 6352-6353.

Voltor
DS núm. 136 (2 de febrer), pàg. 5980-5981.

- W -

Web del Govern
DS núm. 144 (2 de març), pàg. 6266-6267.

- X -

Xarxes elèctriques d’alta tensió
DS núm. 140 (16 de febrer), pàg. 6109-6110.
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