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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d’ordenació
territorial.
DS núm. 21 (28 de novembre del 2000), pàg. 310-332.

De la Proposició de llei RGE núm. 3631/99, del camí de
Cavalls de Menorca.
DS núm. 22 (29 de novembre del 2000), pàg. 338-343.

Del Projecte de llei RGE núm. 285/01, de cessió gratuïta a
l’Ajuntament de Palma de la titularitat de tres solars situats
en el terme municipal de Palma.
DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg. 422-423.

Del Projecte de llei RGE núm. 3551/01, de protecció
ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 37 (4 de desembre del 2001), pàg. 550-559.

Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per
a la protecció del medi ambient a les Illes Balears.
DS núm. 47 (19 de febrer del 2003), pàg. 694-714, núm. 48 (26
de febrer del 2003), pàg. 718-734.

PREGUNTES

RGE núm. 2888/99, relativa a adequació de carreteres per
a l’ús ciclista.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 62-63.

RGE núm. 2889/99, relativa a elaboració de convenis amb
propietaris de finques a espais naturals.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 66-67.

RGE núm. 2890/99, relativa a declaració de parcs naturals.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 68-69.

RGE núm. 2891/99, relativa a compra de finques a la serra
de Tramuntana.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 69-70.

RGE núm. 2894/99, relativa a manca d’enginyers de camins
al Servei de Costes i Litoral a la comunitat autònoma.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 70-72.

RGE núm. 3109/99, relativa a la finalitat a la qual es
destinarà l’impost turístic.
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 98-99.

RGE núm. 3110/99, relativa a destinació del fons proposat
pel conseller de Turisme.
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 99-100.

RGE núm. 3117/99, relativa a construcción de carreteras
interurbanas.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 63-64.
RGE núm. 3118/99, relativa a mejora de seguridad en
relación con la ocupación del territorio que conlleva el
desdoblamiento.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 64-65.

RGE núm. 3119/99, relativa a diferencias notables entre la
construcción de una autovía interurbana y su
desdoblamiento.
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 65-66.

RGE núm. 3120/99, relativa a opinió del sector turístic
sobre l’ecotaxa.
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 100-101.

RGE núm. 152/00, relativa a transport públic a la comarca
de Llevant.
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 134-135.

RGE núm. 153/00, relativa a trànsit a la carretera Palma-
Artà.
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 135-137.

RGE núm. 154/00, relativa a adjudicacions d’habitatges
d’Ibavi.
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 137-138.

RGE núm. 155/00, relativa a obres públiques al terme de
Manacor.
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138.

RGE núm. 156/00, relativa a traçat del torrent de Manacor.
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 126-128.

RGE núm. 157/00, relativa a modificacions al projecte de
desviament del torrent de Manacor.
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 128-130.

RGE núm. 414/00, relativa a gratuïtat del peatge del túnel
de Sóller.
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 146-147.

RGE núm. 415/00, relativa a soterrament de les línies de
ferrocarrils a Palma.
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.

RGE núm. 416/00, relativa a inici dels estudis de mobilitat.
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.

RGE núm. 417/00, relativa a inici del procediment de
contractació del PTP de Mallorca.
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 150.

RGE núm. 3938/00, relativa a seguiment dels consorcis
d’aigua.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 290-291.
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RGE núm. 3939/00, relativa a aprovació d’una actuació
d’emergència.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 291-293.

RGE núm. 3940/00, relativa a problemàtica per aprovar el
pagament de determinades despeses.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 293-294.

RGE núm. 3945/00, relativa al torrent de Manacor.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 294-297.

RGE núm. 3946/00, relativa a expropiació de terrenys al
torrent de Manacor.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 297-298.

RGE núm. 1411/01, relativa a percentatge d’habitatges
oficials destinats a immigrants.
DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 426-427.

RGE núm. 1697/01, relativa a contracte de consultoria i
assistència tècnica a l’empresa NORCONTROL, SA, per
un import de 14.448.000 pessetes.
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442.

RGE núm. 2184/01, relativa a canvi de traçat del ferrocarril
de Petra.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-471.

RGE núm. 2185/01, relativa a termini per enllestir el traçat
del tren al seu pas per Petra.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 471-472.

RGE núm. 2186/01, relativa a modificació del traçat del
tren al seu pas per Sineu i Manacor.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 472-474.

RGE núm. 2187/01, relativa a nombre de travesses i rails
adequats en relació amb els projectes de línies de
ferrocarril modificades.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 474-476.

RGE núm. 2188/01, relativa a continuació del traçat del
ferrocarril cap a Artà i Capdepera.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 476-477.

RGE núm. 5063/01, relativa a obres de projectes de
construcció de carreteres.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 582-583.

RGE núm. 5064/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 583-584.
RGE núm. 5065/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres de Menorca.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 584-585.

RGE núm. 5066/01, relativa a estudis de carreteres.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 585-587.

RGE núm. 5067/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres de Menorca.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 587-588.

RGE núm. 130/02, relativa a la inauguració de la
dessaladora d’aigües residuals de l’EDAR de Santa Eulàlia.
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-563.

RGE núm. 131/02, relativa a l’aljub d’aigua amb la qual es
va brindar a la inauguració de la dessaladora de Santa
Eulàlia.
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 563-565.

RGE núm. 132/02, relativa a la inauguració de la
dessaladora de Santa Eulàlia.
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 565-567.

RGE núm. 440/02, relativa a àrees recreatives construïdes
des del 1999.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 598-599.

RGE núm. 441/02, relativa al nombre de persones que
utilitzen les  àrees recreatives.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 599-600.

RGE núm. 442/02, relativa als criteris per tal de construir
o ampliar les àrees recreatives.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 600-601.

RGE núm. 443/02, relativa a activitats realitzades a les
instalAlacions públiques de Binifaldó.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 601-603.

RGE núm. 444/02, relativa a activitats realitzades a les
finques Aubarca i Es Verger.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 603-605.

RGE núm. 445/02, relativa a ajudes als propietaris del parc
natural de Mondragó.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 605-607.

RGE núm. 751/02, relativa a l’opinió del conseller d’Obres
Públiques envers la limitació de velocitat.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 613-614.

RGE núm. 752/02, relativa a dades de què disposa el
Govern per a la petició de disminució de velocitat.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614.

RGE núm. 753/02, relativa a l’avaluació de la repercussió
econòmica i social de la mesura de reducció de velocitat
màxima.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614.
RGE núm. 754/02, relativa als criteris de disminució de
velocitat a la xarxa viària balear.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 755/02, relativa a les raons per no concloure les
obres de la carretera C-715.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 618-624.
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RGE núm. 756/02, relativa als perjudicis pels retards de
l’execució de les obres de la C-715.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 620-622.

RGE núm. 757/02, relativa a les mesures del Govern per
reduir la situació d’inseguretat a la carretera C-715.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 622-624.

RGE núm. 852/02, relativa a cens definitiu d’arbres caiguts
pel temporal del dia 11 de novembre.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 630-632.

RGE núm. 853/02, relativa a subvencions demanades quant
als pins caiguts per la tempesta dels dies 10 i 11 de
novembre.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 632-634.

RGE núm. 854/02, relativa a solAlicituds de retirada per
part de l’administració de pins caiguts arran de la tempesta
dels dies 10 i 11 de novembre.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 634-636.

RGE núm. 855/02, relativa a quantitat de pins retirats per
la Conselleria de Medi Ambient de les finques propietat de
l’administració.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 636-637.

RGE núm. 856/02, relativa a quantitat de pins retirats per
la Conselleria de Medi Ambient dels parcs naturals.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 637-638.

RGE núm. 857/02, relativa a quantitat de pins retirats per
la Conselleria de Medi Ambient de les finques privades.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 638-639.

RGE núm. 858/02, relativa a cost de la retirada dels pins
caiguts pel temporal.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 639-641.

RGE núm. 859/02, relativa a què es pensa fer amb les
rabasses dels pins caiguts pel temporal.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 641-643.

RGE núm. 936/02, relativa a les actuacions de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l’illa de Menorca.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 610-612.

RGE núm. 937/02, relativa a les actuacions de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l’illa d’Eivissa.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 612-613.

RGE núm. 1110/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI de Mallorca.
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

RGE núm. 1111/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI de Menorca.
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

RGE núm. 1112/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.
RGE núm. 1885/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662-663.

RGE núm. 1886/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 663-666.

RGE núm. 1887/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 666-667.

RGE núm. 2072/02, relativa a obres de la carretera PM-
111.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 667-668.

RGE núm. 2073/02, relativa a modificació del projecte del
primer tram de la carretera  PM-111.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 668-670.

RGE núm. 2074/02, relativa a aprovació d’un nou projecte
del primer tram de la carretera PM-111.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 670-672.

RGE núm. 264/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 738-739.

RGE núm. 265/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 739-741.

RGE núm. 266/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 741-743.

RGE núm. 267/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 775-776.

RGE núm. 268/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 776-777.

RGE núm. 269/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 777-779.

RGE núm. 270/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 779-780.

RGE núm. 271/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 779-780.
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RGE núm. 272/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 780-781.

RGE núm. 274/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 781-782.

RGE núm. 275/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 782-785.

RGE núm. 372/03, relativa a grau de complexitat del
projecte modificat del tren al seu pas per Petra.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 743-746.

RGE núm. 373/03, relativa a perjudicis socials derivats del
nou traçat del tren al seu pas per Petra.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 746-747.

RGE núm. 374/03, relativa a canvi de criteri del conseller
en relació amb el traçat del tren de Petra.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 747-749.

RGE núm. 375/03, relativa a justificació de l’interès general
en relació amb la modificació del traçat del tren al seu pas
per Petra.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 749-750.

RGE núm. 376/03, relativa a compra de terrenys vora la via
del tren de Petra.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 750-751.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3825/00, relativa a millores mediambientals
enfront dels renous i molèsties de l’aeroport de Palma.
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 382-386.

RGE núm. 3827/00, relativa a solAlicitud al Ministeri de
Foment de finançament per a inversions ferroviàries.
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 403-407.

RGE núm. 4886/00, relativa a instalAlació d’una dessaladora
a Ciutadella de Menorca.
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 386-393.

RGE núm. 3923/01, relativa als plans directors dels
aeroports de les Illes Balears.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 588-595.

RGE núm. 463/03, relativa a seguretat en el transport
marítim de derivats de petroli.
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 754-760.

RGE núm. 465/03, relativa a política del Govern en matèria
d’habitatge.
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 760-769.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENCES

Debat i votació de l’escrit RGE núm. 3078/01, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual
solAlicita que la comissió, mitjançant el president del
Parlament, adopti l’acord de recaptar la presència de la
delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar
sobre la seva actuació respecte del transport discrecional a
les Illes Balears.
DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 482-484.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la legislatura present.
DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-42.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
el programa i la política que pensa dur a terme durant la
legislatura present.
DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 46-56.

RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla
Director de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el
Govern de les Illes Balears, ateses les informacions
aparegudes en els mitjans de comunicació els dies 5 i 6
d’octubre del 1999.
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 101-121.

RGE núm. 3670/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’incendi d’Artà.
DS núm. 5 (16 de novembre del 1999), pàg. 78-94.

RGE núm. 319/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports  per tal d’informar sobre
les línies de transport urbà.
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138-140.

RGE núm. 320/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
el Pla de carreteres.
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 150-158.

RGE núm. 606/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política de la
Conselleria en relació amb l’adquisició de finques.
DS núm. 10 (22 de març del 2000), pàg. 162-169.

RGE núm. 607/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre els recursos hídrics a
cadascuna de les illes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 174-189.
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RGE núm. 951/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
la redacció d’un altre projecte de llei del sòl.
DS núm. 12 (12 d’abril del 2000), pàg. 194-200.

RGE núm. 1867/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’aprovació d’un sistema d’informació territorial, creació
d’incentius a la conservació dels recursos naturals,
compensacions a les proteccions d’àrees especials,
modificació de procediments administratius i d’altres
mesures de les Directrius d’Ordenació Territorial.
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

RGE núm. 1868/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
les actuacions per afavorir l’adquisició del primer
habitatge.
DS núm. 18 (4 d’octubre del 2000), pàg. 266-274.

RGE núm. 2026/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el control de les emissions
de partícules a l’atmosfera en els centres de producció més
importants: Es Murterar, Fàbrica Cimentera i Son Reus.
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

RGE núm. 2246/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de subvencions
anunciades pel Govern de les Illes Balears per a les finques
incloses en futurs parcs naturals.
DS núm. 16 (21 de setembre del 2000), pàg. 242-251.

RGE núm. 2404/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre els
projectes de desdoblament de les carreteres de Manacor,
Alcúdia i Peguera-Andratx.
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.

RGE núm. 3188/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
la modificació del pla de carreteres que està en tramitació.
DS núm. 17 (28 de setembre del 2000), pàg. 254-262.

RGE núm. 3944/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
el contingut de les normes territorials cautelars de cada
consell insular en relació als habitatges en sòl rústic.
DS núm. 19 (15 de novembre del 2000), pàg. 278-286.

RGE núm. 4147/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la situació en què es
troben actualment les instalAlacions de les estacions
depuradores de Menorca.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 298-305.

RGE núm. 4637/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla director sectorial
per a la gestió de residus de construcció-demolició i
voluminosos de les Illes Balears.
DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 362-376.

RGE núm. 4638/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de residus sòlids
urbans d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg. 346-356.

RGE núm. 736/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política que du a terme
la Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça.
DS núm. 27 (28 de març del 2001), pàg. 410-419.

RGE núm. 917/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
les previsions i els objectius del Govern en relació amb el
pla o plans de transports.
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 398-403.

RGE núm. 918/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
la modificació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius
d’Ordenació Territorial, estudis i treballs que es realitzen
amb aquesta finalitat.
DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 427-438.

RGE núm. 956/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre la política que pensa dur
a terme dins la present legislatura.
DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 484-497.

RGE núm. 1578/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte de llei de
biodiversitat.
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442-455.

RGE núm. 1680/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte tipus per
a la restauració de sòls contaminats i de projectes específics
per a la recuperació de pedreres contaminades a la Platja
de Palma, aprovats recentment pel Consell de Govern.
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.

RGE núm. 3383/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre els treballs previs a
l’anunciada declaració de la Serra de Tramuntana com a
parc natural.
DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 522-529.

RGE núm. 3423/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’avantprojecte de llei reguladora de l’ordenació
urbanística a les Illes Balears.
DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 502-517.
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RGE núm. 3699/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el monument natural de
ses Fonts Ufanes.
DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg. 534-546.

RGE núm. 3895/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el pla de contingència a
Eivissa per la sequera.
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 567-578.

RGE núm. 1160/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de defensa contra
incendis forestals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, vigent fins l’any 2007.
DS núm. 43 (17 d’abril del 2002), pàg. 646-651.

RGE núm. 1995/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la creació d’un centre
d’intercanvi d’aigua agrària (Banc d’Aigua Agrària).
DS núm. 46 (18 de setembre del 2002), pàg. 678-691.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d’ordenació

territorial, DS núm. 21 (28 de novembre del 2000), pàg. 310-
318; 320; 322-323 i 325-331.

Del Projecte de llei RGE núm. 3551/01, de protecció
ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (4
de desembre del 2001), pàg. 550-553 i 556.

Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per
a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 47
(19 de febrer del 2003), pàg. 694-704, 706 i 711-712, i DS núm.
48 (26 de febrer del 2003), pàg. 718-719, 721-723, 725, 729-
730 i 732.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3827/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment
de finançament per a inversions ferroviàries, DS núm. 26 (21 de
març del 2001), pàg. 403-404 i 407.

RGE núm. 465/03, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a política del Govern en
matèria d’habitatge, DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg.
762-763 i 766-768.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 21-22.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 49.

RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient  per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 102, 104, 109, 113-115 i 119-120.

RGE núm. 320/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el Pla
de carreteres, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 154.

RGE núm. 607/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre els recursos hídrics a
cadascuna de les illes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 185-187.

RGE núm. 1867/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’aprovació d’un sistema d’informació territorial, creació
d’incentius a la conservació dels recursos naturals,
compensacions a les proteccions d’àrees especials, modificació
de procediments administratius i d’altres mesures de les
Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 14 (8 de juny del
2000), pàg. 222-225.

RGE núm. 1868/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre les
actuacions per afavorir l’adquisició del primer habitatge, DS
núm. 18 (4 d’octubre del 2000), pàg. 269 i 272-273.

RGE núm. 2404/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre els
projectes de desdoblament de les carreteres de Manacor,
Alcúdia i Peguera-Andratx, DS núm. 15 (14 de juny del 2000),
pàg. 235-236.

RGE núm. 2246/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de subvencions
anunciades pel Govern de les Illes Balears per a les finques
incloses en futurs parcs naturals, DS núm. 16 (21 de setembre
del 2000), pàg. 245-246.

RGE núm. 3188/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
modificació del pla de carreteres que està en tramitació, DS
núm. 17 (28 de setembre del 2000), pàg. 255-256 i 260.

RGE núm. 4637/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla director sectorial per a
la gestió de residus de construcció-demolició i voluminosos de
les Illes Balears, DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 366-
367 i 373-374.

RGE núm. 917/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre les
previsions i els objectius del Govern en relació amb el pla o
plans de transports, DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 400
i 403.

RGE núm. 736/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política que du a terme la
Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça, DS núm. 27
(28 de març del 2001), pàg. 413-414 i 417.
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RGE núm. 918/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
modificació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius
d’Ordenació Territorial, estudis i treballs que es realitzen amb
aquesta finalitat, DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 431-
432 i 437.

RGE núm. 1578/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte de llei de
biodiversitat, DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 446-448
i 453-454.

RGE núm. 1680/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte tipus per a la
restauració de sòls contaminats i de projectes específics per a la
recuperació de pedreres contaminades a la Platja de Palma,
aprovats recentment pel Consell de Govern, DS núm. 31 (22 de
maig del 2001), pàg. 460-461 i 463-464.

RGE núm. 3423/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’avantprojecte de llei reguladora de l’ordenació urbanística a
les Illes Balears, DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 509-
511 i 515-516.

RGE núm. 3383/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre els treballs previs a
l’anunciada declaració de la Serra de Tramuntana com a parc
natural, DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 524.

RGE núm. 3699/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el monument natural de ses
Fonts Ufanes, DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg. 536
i 542-544.

RGE núm. 1995/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la creació d’un centre
d’intercanvi d’aigua agrària (Banc d’Aigua Agrària), DS núm.
46 (18 de setembre del 2002), pàg. 680 i 687-688.

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient  per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 103-104 i 115-116.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 2246/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el Pla de subvencions
anunciades pel Govern de les Illes Balears per a les finques
incloses en futurs parcs naturals, DS núm. 16 (21 de setembre
del 2000), pàg. 246-247.

Informacions
Substitució de la Sra. Sofía Hernanz i Costa, DS núm. 12

(12 d’abril del 2000), pàg. 194.
Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 28 (25

d’abril del 2001), pàg. 422.

Substitució de la Sra. Maria Lluïsa Dubon i Pretus, DS núm.
36 (28 de novembre del 2001), pàg. 534; DS núm. 48 (26 de
febrer del 2003), pàg. 718 .
 
BENNÀSSAR I TOUS, FRANCISCA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Gaspar Oliver i Mut, DS núm. 14 (8 de

juny del 2000), pàg. 218; DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001),
pàg. 522.
 Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 22 (29 de

novembre del 2000), pàg. 338.
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 31 (22

de maig del 2001), pàg. 458.
Substitució de la Sra. Neus Marí i Mari, DS núm. 41 (20 de

març del 2002), pàg. 610.

BUADES I BELTRAN, JOAN (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3551/01, de protecció

ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (4
de desembre del 2001), pàg. 550; 552; 554-557 i 559.

Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per
a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 47
(19 de febrer del 2003), pàg. 694-701, 703-711 i 713, núm. 48
(26 de febrer del 2003), pàg. 718, 721-729 i 732.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3827/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment
de finançament per a inversions ferroviàries, DS núm. 26 (21 de
març del 2001), pàg. 405.

RGE núm. 4886/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlació d’una dessaladora a Ciutadella de
Menorca, DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 387-390.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 17-19.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 48.

RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 112-113.

RGE núm. 3670/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’incendi d’Artà, DS núm. 5
(16 de novembre del 1999), pàg. 82-84 i 87.
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BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3825/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a millores mediambientals enfront
dels renous i molèsties de l’aeroport de Palma, DS núm. 25 (7
de març del 2001), pàg. 382 i 385-386.

RGE núm. 3923/01, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa als plans directors dels
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 39 (27 de febrer del
2002), pàg. 589-590 i 594.

RGE núm. 463/03, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a seguretat en el
transport marítim de derivats del petroli, DS núm. 50 (12 de
març del 2003), pàg. 755.

Compareixences
RGE núm. 3895/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el pla de contingència a
Eivissa per la sequera, DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg.
570.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, DS núm. 3

(23 de setembre del 1999), pàg. 46; DS núm. 24 (21 de febrer
del 2001), pàg.. 362, DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg.
422; DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 522, DS núm. 38
(13 de febrer del 2002), pàg. 562; DS núm. 39 (27 de febrer del
2002), pàg. 582; DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 610;
DS núm. 43 (17 d’abril del 2002), poàg. 646; DS núm. 47 (19
de febrer del 2003), pàg. 694; DS núm. 48 (26 de febrer del
2003), pàg. 718, i DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 754.

Substitució del Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, DS núm. 19
(15 de novembre del 2000), pàg. 278; DS núm. 25 (7 de març
del 2001), pàg. 382, i DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg.
470.

CABRER I GONZÁLEZ MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. José Maria González i Ortea, DS núm. 14

(8 de juny del 2000), pàg. 218; DS núm. 29 (10 de maig del
2001), pàg. 426.

Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 16 (21 de
setembre del 2000), pàg. 242..

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4886/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a instalAlació d’una dessaladora a Ciutadella de
Menorca, DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 386-387 i 392-
393.

Compareixences
RGE núm. 4147/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre la situació en què es troben
actualment les instalAlacions de les estacions depuradores de
Menorca, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 299-301
i 304.

Informacions
Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, DS núm. 20

(23 de novembre del 2000), pàg. 290.
Substitució del Sr. Antoni Llamas i Márquez, DS núm. 25

(7 de març del 2001), pàg. 382.
Substitució de la Sra. Neus Marí i Marí, DS núm. 32 (13 de

juny del 2001), pàg. 470. 

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d’ordenació

territorial, DS núm. 21 (28 de novembre del 2000), pàg. 310-
311; 313-317; 319-324; 327; 329 i 331.

Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per
a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 47
(19 de febrer del 2003), pàg. 695, 697, 700 i 703-705, núm. 48
(26 de febrer del 2003), pàg. 718.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3825/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a millores mediambientals enfront
dels renous i molèsties de l’aeroport de Palma, DS núm. 25 (7
de març del 2001), pàg. 384-385.

RGE núm. 3827/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment
de finançament per a inversions ferroviàries, DS núm. 26 (21 de
març del 2001), pàg. 405-406.

RGE núm. 3923/01, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa als plans directors dels
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 39 (27 de febrer del
2002), pàg. 590-591 i 594-595.

RGE núm. 465/03, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern en matèria d’habitatge,
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 763-765 i 768-769.

Compareixences
RGE núm. 1868/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre les
actuacions per afavorir l’adquisició del primer habitatge, DS
núm. 18 (4 d’octubre del 2000), pàg. 269-271.

RGE núm. 2026/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el control de les emissions de
partícules a l’atmosfera en els centres de producció més
importants: Es Murterar, Fàbrica Cimentera i Son Reus, DS
núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 209-210.

RGE núm. 2404/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre els
projectes de desdoblament de les carreteres de Manacor,
Alcúdia i Peguera-Andratx, DS núm. 15 (14 de juny del 2000),
pàg. 236.

RGE núm. 3188/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
modificació del pla de carreteres que està en tramitació, DS
núm. 17 (28 de setembre del 2000), pàg. 256.
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RGE núm. 4637/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla director sectorial per a
la gestió de residus de construcció-demolició i voluminosos de
les Illes Balears, DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 367-
368 i 374.

RGE núm. 736/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política que du a terme la
Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça, DS núm. 27
(28 de març del 2001), pàg. 414-415 i 417.

RGE núm. 917/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre les
previsions i els objectius del Govern en relació amb el pla o
plans de transports, DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg.
400.

RGE núm. 918/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
modificació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius
d’Ordenació Territorial, estudis i treballs que es realitzen amb
aquesta finalitat, DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 432-
433.

RGE núm. 1578/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte de llei de
biodiversitat, DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 448-449.

RGE núm. 1680/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte tipus per a la
restauració de sòls contaminats i de projectes específics per a la
recuperació de pedreres contaminades a la Platja de Palma,
aprovats recentment pel Consell de Govern, DS núm. 31 (22 de
maig del 2001), pàg. 461.

RGE núm. 3423/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’avantprojecte de llei reguladora de l’ordenació urbanística a
les Illes Balears, DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 511-
512.

RGE núm. 3383/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre els treballs previs a
l’anunciada declaració de la Serra de Tramuntana com a parc
natural, DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 524-525 i
528.

RGE núm. 3699/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el monument natural de ses
Fonts Ufanes, DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg.
537.

RGE núm. 1995/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la creació d’un centre
d’intercanvi d’aigua agrària (Banc d’Aigua Agrària), DS núm.
46 (18 de setembre del 2002), pàg. 681.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3938/00, relativa a seguiment dels consorcis

d’aigua, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 290-291.
RGE núm. 3939/00, relativa a aprovació d’una actuació

d’emergència, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg.
291-292.

RGE núm. 3940/00, relativa a problemàtica per aprovar el
pagament de determinades despeses, DS núm. 20 (23 de
novembre del 2000), pàg. 293-294.

RGE núm. 1411/01, relativa a percentatge d’habitatges
oficials destinats a immigrants, DS núm. 29 (10 de maig del
2001), pàg. 426-427.

Informacions
Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, DS núm. 5 (16

de novembre del 1999), pàg. 78; DS núm. 13 (1 de juny del
2000), pàg. 206; DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458.

Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll, DS núm. 6 (17 de
novembre del 1999), pàg. 98.

Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 9 (16 de
març del 2000), pàg. 146; DS núm. 10 (22 de març del 2000),
pàg. 162; DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 174; DS núm.
12 (12 d’abril del 2000), pàg. 194; DS núm. 16 (21 de setembre
del 2000), pàg. 242; DS núm. 20 (23 de novembre del 2000),
pàg. 290; DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 426.

Substitució del Sr. Joan Ramonell i Amengual, DS núm. 14
(8 de juny del 2000), pàg. 218; DS núm. 15 (14 de juny del
2000), pàg. 230; DS núm. 17 (28 de setembre del 2000), pàg.
254.

Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 19 (15 de
novembre del 2000), pàg. 278; DS núm. 24 (21 de febrer del
2001), pàg.. 362; DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442;
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470; DS núm. 33 (3
d’octubre del 2001), pàg. 482; DS núm. 34 (17 d’octubre del
2001), pàg. 502; DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 522;
DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg. 534; DS núm. 39
(27 de febrer del 2002), pàg. 582; DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 598; DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 610;
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 630; DS núm. 43 (17
d’abril del 2002), pàg. 646; DS núm. 44 (22 de maig del 2002),
pàg. 654; DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662; DS núm.
46 (18 de setembre del 2002), pàg. 678; DS núm. 47 (19 de
febrer del 2003), pàg. 694; DS núm. 48 (26 de febrer del 2003),
pàg. 718; DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 738; DS núm.
51 (19 de març del 2003), pàg. 774.

Substitució del Sr. Antoni Llamas i Márquez, DS núm. 22
(29 de novembre del 2000), pàg. 338; DS núm. 23 (7 de febrer
del 2001), pàg. 346.

Substitució del Sr. Gaspar Oliver i Mut, DS núm. 37 (4 de
desembre del 2001), pàg. 550.

Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 50 (12
de març del 2003), pàg. 754.

Compareixences
RGE núm. 2026/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el control de les emissions de
partícules a l’atmosfera en els centres de producció més
importants: Es Murterar, Fàbrica Cimentera i Son Reus, DS
núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 208-209 i 212-213.
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CASTILLO I FERRER, AINA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, DS núm. 28

(25 d’abril del 2001), pàg. 422.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 956/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i

Energia per tal d’informar sobre la política que pensa dur a
terme dins la present legislatura, DS núm. 33 (3 d’octubre del
2001), pàg. 492-493 i 496-497.

Informacions
Substitució de la Sra. Mercè Amer i Riera, DS núm. 33 (3

d’octubre del 2001), pàg. 482.
Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 47 (19 de

febrer del 2003), pàg. 694

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per

a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 48
(26 de febrer del 2003), pàg. 730-732.

Compareixences
RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient  per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 105.

DUBON I PRETUS, MARIA LLUÏSA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3631/99, del camí de

Cavalls de Menorca, DS núm. 22 (29 de novembre del 2000),
pàg. 342.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4886/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a instalAlació d’una dessaladora a Ciutadella de
Menorca, DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 392.

Compareixences
RGE núm. 607/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre els recursos hídrics a
cadascuna de les illes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 187-188.

RGE núm. 4147/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la situació en què es troben
actualment les instalAlacions de les estacions depuradores de
Menorca, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 301-
302.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 13 (1 de

juny del 2000), pàg. 206.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 3670/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre l’incendi d’Artà, DS núm. 5
(16 de novembre del 1999), pàg. 88-90 i 92-93.

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 5 (16 de

novembre del 1999), pàg. 78 i DS núm. 10 (22 de març del
2000), pàg. 162.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 607/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre els recursos hídrics a
cadascuna de les illes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 177-179 i 182-
183.

RGE núm. 3699/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el monument natural de ses
Fonts Ufanes, DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg.
537-540 i 544-545.

RGE núm. 1995/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la creació d’un centre
d’intercanvi d’aigua agrària (Banc d’Aigua Agrària), DS núm.
46 (18 de setembre del 2002), pàg. 681-683 i 689-690.

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 11 (11

d’abril del 2000), pàg. 174; DS núm. 21 (28 de novembre del
2000), pàg. 310.

Substitució del Sr. José Maria González i Ortea, DS núm. 36
(28 de novembre del 2001), pàg. 534.

Substitució del Sr. Antoni Llamas i Márquez, DS núm. 46
(18 de setembre del 2002), pàg. 678

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 24 (21 de

febrer del 2001), pàg.. 362.
Substitució de la Sra. Lluïsa Dubon i Pretus, DS núm. 35 (24

d’octubre del 2001), pàg. 522.
Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 50 (12

de març del 2003), pàg. 754.
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GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3631/99, presentada pel

Consell Insular de Menorca, del camí de Cavalls de Menorca,
DS núm. 22 (29 de novembre del 2000), pàg. 341.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4886/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a instalAlació d’una dessaladora a Ciutadella de
Menorca, DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 391-392.

SolAlicituds de compareixença
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 3078/01, mitjançant el

qual solAlicita que la Comissió, mitjançant el President del
Parlament, adopti l’acord de recaptar la presència de la
Delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre
la seva actuació respecte del transport discrecional a les Illes
Balears, DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 482-483.

Compareixences 
RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient  per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 121.

RGE núm. 3670/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’incendi d’Artà, DS núm. 5
(16 de novembre del 1999), pàg. 84.

RGE núm. 606/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política de la Conselleria en
relació amb l’adquisició de finques, DS núm. 10 (22 de març del
2000), pàg. 163.

RGE núm. 951/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
redacció d’un altre projecte de llei del sòl, DS núm. 12 (12
d’abril del 2000), pàg. 199.

RGE núm. 2026/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el control de les emissions de
partícules a l’atmosfera en els centres de producció més
importants: Es Murterar, Fàbrica Cimentera i Son Reus, DS
núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 209.

RGE núm. 3944/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
contingut de les normes territorials cautelars de cada consell
insular en relació als habitatges en sòl rústic, DS núm. 19 (15 de
novembre del 2000), pàg. 282.

RGE núm. 4147/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la situació en què es troben
actualment les instalAlacions de les estacions depuradores de
Menorca, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 301.

RGE núm. 956/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre la política que pensa dur a
terme dins la present legislatura, DS núm. 33 (3 d’octubre del
2001), pàg. 491-492.

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 285/01, de cessió gratuïta a

l’Ajuntament de Palma de la titularitat de tres solars situats en
el terme municipal de Palma, DS núm. 28 (25 d’abril del 2001),
pàg. 422.

Preguntes
RGE núm. 2888/99, relativa a adequació de carreteres per a

l’ús ciclista, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 62-63.
RGE núm. 2889/99, relativa a elaboració de convenis amb

propietaris de finques a espais naturals, DS núm. 4 (27
d’octubre del 1999), pàg. 66-67.

RGE núm. 2890/99, relativa a declaració de parcs naturals,
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 68.

RGE núm. 2891/99, relativa a compra de finques a la serra
de Tramuntana, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 69-70.

RGE núm. 2894/99, relativa a manca d’enginyers de camins
al Servei de Costes i Litoral a la comunitat autònoma, DS núm.
4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 70-71.

RGE núm. 3109/99, relativa a la finalitat a la qual es
destinarà l’impost turístic, DS núm. 6 (17 de novembre del
1999), pàg. 98-99.

RGE núm. 3110/99, relativa a destinació del fons proposat
pel conseller de Turisme, DS núm. 6 (17 de novembre del
1999), pàg. 99-100.

RGE núm. 3117/99, relativa a construcción de carreteras
interurbanas, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 63-64.

RGE núm. 3118/99, relativa a mejora de seguridad en
relación con la ocupación del territorio que conlleva el
desdoblamiento, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 64-
65.

RGE núm. 3119/99, relativa a diferencias notables entre la
construcción de una autovía interurbana y su desdoblamiento,
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 65-66.

RGE núm. 3120/99, relativa a opinió del sector turístic sobre
l’ecotaxa, DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 100-101.

RGE núm. 414/00, relativa a gratuïtat del peatge del túnel de
Sóller, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 146-147.

RGE núm. 415/00, relativa a soterrament de les línies de
ferrocarrils a Palma, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg.
147-148.

RGE núm. 416/00, relativa a inici dels estudis de mobilitat,
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 148-149.

RGE núm. 417/00, relativa a inici del procediment de
contractació del PTP de Mallorca, DS núm. 9 (16 de març del
2000), pàg. 150.

RGE núm. 2184/01, relativa a canvi de traçat del ferrocarril
de Petra, DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-471.
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RGE núm. 2185/01, relativa a termini per enllestir el traçat
del tren al seu pas per Petra, DS núm. 32 (13 de juny del 2001),
pàg. 471-472.

RGE núm. 2186/01, relativa a modificació del traçat del tren
al seu pas per Sineu i Manacor, DS núm. 32 (13 de juny del
2001), pàg. 472-473.

RGE núm. 2187/01, relativa a nombre de travesses i rails
adequats en relació amb els projectes de línies de ferrocarril
modificades, DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 474-476.

RGE núm. 2188/01, relativa a continuació del traçat del
ferrocarril cap a Artà i Capdepera, DS núm. 32 (13 de juny del
2001), pàg. 476-477.

RGE núm. 440/02, relativa a àrees recreatives construïdes
des del 1999, DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 598.

RGE núm. 441/02, relativa al nombre de persones que
utilitzen les  àrees recreatives, DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 599.

RGE núm. 442/02, relativa als criteris per tal de construir o
ampliar les àrees recreatives, DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 600-601.

RGE núm. 443/02, relativa a activitats realitzades a les
instalAlacions públiques de Binifaldó, DS núm. 40 (13 de març
del 2002), pàg. 602.

RGE núm. 444/02, relativa a activitats realitzades a les
finques Aubarca i Es Verger, DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 603-604.

RGE núm. 445/02, relativa a ajudes als propietaris del parc
natural de Mondragó, DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg.
605-606.

RGE núm. 751/02, relativa a l’opinió del conseller d’Obres
Públiques envers la limitació de velocitat, DS núm. 41 (20 de
març del 2002), pàg. 613-614.

RGE núm. 752/02, relativa a dades de què disposa el Govern
per a la petició de disminució de velocitat, DS núm. 41 (20 de
març del 2002), pàg. 614-617.

RGE núm. 753/02, relativa a l’avaluació de la repercussió
econòmica i social de la mesura de reducció de velocitat
màxima, DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614-617.

RGE núm. 754/02, relativa als criteris de disminució de
velocitat a la xarxa viària balear, DS núm. 41 (20 de març del
2002), pàg. 614-617.

RGE núm. 755/02, relativa a les raons per a no concloure les
obres de la carretera C-715, DS núm. 41 (20 de març del 2002),
pàg. 618-620.

RGE núm. 756/02, relativa als perjudicis pels retards de
l’execució de les obres de la C-715, DS núm. 41 (20 de març del
2002), pàg. 620-621.

RGE núm. 757/02, relativa a les mesures del Govern per
reduir la situació d’inseguretat a la carretera C-715, DS núm. 41
(20 de març del 2002), pàg. 622-624.

RGE núm. 2072/02, relativa a obres de la carretera PM-111,
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 667-668.

RGE núm. 2073/02, relativa a modificació del projecte del
primer tram de la carretera  PM-111, DS núm. 45 (12 de juny
del 2002), pàg. 668-669.

RGE núm. 2074/02, relativa a aprovació d’un nou projecte
del primer tram de la carretera PM-111, DS núm. 45 (12 de juny
del 2002), pàg. 670-672.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3827/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a solAlicitud al Ministeri de Foment
de finançament per a inversions ferroviàries, DS núm. 26 (21 de
març del 2001), pàg. 406-407.

SolAlicituds de compareixença
Debat i votació de l’escrit RGE núm. 3078/01, mitjançant el

qual solAlicita que la Comissió, mitjançant el President del
Parlament, adopti l’acord de recaptar la presència de la
Delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre
la seva actuació respecte del transport discrecional a les Illes
Balears, DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 482-483.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 24-29 i 36-39.

RGE núm. 320/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el Pla
de carreteres, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 151-153
i 156-157.

RGE núm. 606/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política de la Conselleria en
relació amb l’adquisició de finques, DS núm. 10 (22 de març del
2000), pàg. 162-163 i 166-168.

RGE núm. 2404/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre els
projectes de desdoblament de les carreteres de Manacor,
Alcúdia i Peguera-Andratx, DS núm. 15 (14 de juny del 2000),
pàg. 230-234.

RGE núm. 2246/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de subvencions
anunciades pel Govern de les Illes Balears per a les finques
incloses en futurs parcs naturals, DS núm. 16 (21 de setembre
del 2000), pàg. 243-245 i 248-250.

RGE núm. 3188/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
modificació del pla de carreteres que està en tramitació, DS
núm. 17 (28 de setembre del 2000), pàg. 256-259 i 261.

RGE núm. 1578/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte de llei de
biodiversitat, DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 444-446
i 452-453.

RGE núm. 3383/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre els treballs previs a
l’anunciada declaració de la Serra de Tramuntana com a parc
natural, DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 523-524 i
526-528.

AlAlusions
En relació a la Compareixença RGE núm. 607/00, de l’Hble.

Sra. Consellera de Medi Ambient per tal d’informar sobre els
recursos hídrics a cadascuna de les illes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, DS núm. 11 (11 d’abril del 2000),
pàg. 185.
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Qüestions d’ordre
En relació a la Compareixença RGE núm. 3944/00, de

l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
per tal d’informar sobre el contingut de les normes territorials
cautelars de cada consell insular en relació als habitatges en sòl
rústic, DS núm. 19 (15 de novembre del 2000), pàg. 282.

En relació a l’absència del Sr. Oliver i Mut per formular la
pregunta RGE núm. 1697/01, relativa a contracte de consultoria
i assistència tècnica a l’empresa NORCONTROL, SA, per un
import de 14.448.000 pessetes, DS núm. 30 (17 de maig del
2001), pàg. 442.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Gaspar Oliver i Mut, DS núm. 32 (13 de

juny del 2001), pàg. 470.

HERNANZ I COSTA, SOFÍA DEL CARMEN (Grup
Parlamentari Socialista)

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la Mesa
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 23.

RGE núm. 319/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports  per tal d’informar sobre les
línies de transport urbà, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg.
139.

RGE núm. 320/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el Pla
de carreteres, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 155.

RGE núm. 606/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política de la Conselleria en
relació amb l’adquisició de finques, DS núm. 10 (22 de març del
2000), pàg. 164.

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 17 (28

de setembre del 2000), pàg. 254; DS núm. 24 (21 de febrer del
2001), pàg.. 362, i DS núm. 37 (4 de desembre del 2001), pàg.
550.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per

a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 47
(19 de febrer del 2003), pàg. 696.

Informacions
Aclariment en relació a la Compareixença RGE núm.

3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient  per tal
d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director de Residus Sòlids
Urbans” que pensa aprovar el Govern de les Illes Balears, ateses
les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació els

dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17 de novembre del
1999), pàg. 120-121.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3631/99, presentada pel

Consell Insular de Menorca, del camí de Cavalls de Menorca,
DS núm. 22 (29 de novembre del 2000), pàg. 339-341.

Del Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d’ordenació
territorial, DS núm. 21 (28 de novembre del 2000), pàg. 310-
331.

Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per
a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 47
(19 de febrer del 2003), pàg. 694-695, 697-701 i 703-713, i DS
núm. 48 (26 de febrer del 2003), pàg. 718-734.

Preguntes
RGE núm. 5063/01, relativa a obres de projectes de

construcció de carreteres, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002),
pàg. 582.

RGE núm. 5064/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 583.

RGE núm. 5065/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres de Menorca, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg.
584-585.

RGE núm. 5066/01, relativa a estudis de carreteres, DS núm.
39 (27 de febrer del 2002), pàg. 585-586.

RGE núm. 5067/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres de Menorca, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg.
587.

RGE núm. 936/02, relativa a les actuacions de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l’illa de Menorca, DS núm.
41 (20 de març del 2002), pàg. 610-611.

RGE núm. 937/02, relativa a les actuacions de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l’illa d’Eivissa, DS núm. 41
(20 de març del 2002), pàg. 612.

RGE núm. 1110/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI de Mallorca, DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-
655.

RGE núm. 1111/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI de Menorca, DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-
655.

RGE núm. 1112/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI d’Eivissa i Formentera, 
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-655.

RGE núm. 1885/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat, DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662-663.

RGE núm. 1886/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat, DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 663-664.

RGE núm. 1887/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat, DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 666-667.

RGE núm. 264/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 738-739.

RGE núm. 265/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 739-740.
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RGE núm. 266/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 741-742.

RGE núm. 267/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 775-
776.

RGE núm. 268/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 776-
777.

RGE núm. 269/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 777-
778.

RGE núm. 270/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 779.

RGE núm. 271/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 779-
780.

RGE núm. 272/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 780-
781.

RGE núm. 274/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 781-
782.

RGE núm. 275/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 782-
785.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 50-52 i 54-
55.

RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient  per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 110-112 i 118-119.

RGE núm. 951/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
redacció d’un altre projecte de llei del sòl, DS núm. 12 (12
d’abril del 2000), pàg. 195-198.

RGE núm. 1867/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’aprovació d’un sistema d’informació territorial, creació
d’incentius a la conservació dels recursos naturals,
compensacions a les proteccions d’àrees especials, modificació
de procediments administratius i d’altres mesures de les
Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 14 (8 de juny del
2000), pàg. 220-221.

RGE núm. 1868/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre les
actuacions per afavorir l’adquisició del primer habitatge, DS
núm. 18 (4 d’octubre del 2000), pàg. 268 i 271- 272.

RGE núm. 3944/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
contingut de les normes territorials cautelars de cada consell
insular en relació als habitatges en sòl rústic, DS núm. 19 (15 de
novembre del 2000), pàg. 278-280 i 285-286.

RGE núm. 917/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre les
previsions i els objectius del Govern en relació amb el pla o
plans de transports, DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg.
399-400 i 402.

RGE núm. 918/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
modificació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius
d’Ordenació Territorial, estudis i treballs que es realitzen amb
aquesta finalitat, DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 429-
430 i 435- 437.

RGE núm. 956/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre la política que pensa dur a
terme dins la present legislatura, DS núm. 33 (3 d’octubre del
2001), pàg. 489-491 i 496.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 13 (1 de

juny del 2000), pàg. 206.
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 48 (26

de febrer del 2003), pàg. 718.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3551/01, de protecció

ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (4
de desembre del 2001), pàg. 550-559.

Proposicions no de llei
RGE núm. 463/03, presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a seguretat en el
transport marítim de derivats del petroli, DS núm. 50 (12 de
març del 2003), pàg. 756-760.

Compareixences
RGE núm. 3895/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el pla de contingència a
Eivissa per la sequera, DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg.
571-573 i 576-577.

Informacions
Substitució de la Sra. Neus Marí i Marí, DS núm. 33 (3

d’octubre del 2001), pàg. 482.
Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 37 (4 de

desembre del 2001), pàg. 550; DS núm. 38 (13 de febrer del
2002), pàg. 562; DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 754.

LLAMAS I MÁRQUEZ, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 372/03, relativa a grau de complexitat del

projecte modificat del tren al seu pas per Petra , DS núm. 49 (5
de març del 2003), pàg. 743-745.
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RGE núm. 373/03, relativa a perjudicis socials derivats del
nou traçat del tren al seu pas per Petra , DS núm. 49 (5 de març
del 2003), pàg. 746-747.

RGE núm. 374/03, relativa a canvi de criteri del conseller en
relació amb el traçat del tren de Petra , DS núm. 49 (5 de març
del 2003), pàg. 747-749.

RGE núm. 375/03, relativa a justificació de l’interès general
en relació amb la modificació del traçat del tren al seu pas per
Petra , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 749-750.

RGE núm. 376/03, relativa a compra de terrenys vora la via
del tren de Petra , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 750-
751.

Proposicions no de llei
RGE núm. 465/03, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a política del Govern en matèria d’habitatge,
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 760-762 i 766.

Compareixences
RGE núm. 3423/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’avantprojecte de llei reguladora de l’ordenació urbanística a
les Illes Balears, DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 504-
507; 509 i 514-515.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 130/02, relativa a la inauguració de la

dessaladora d’aigües residuals de l’EDAR de Santa Eulàlia, DS
núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-563.

RGE núm. 131/02, relativa a l’aljub d’aigua amb la qual es
va brindar a la inauguració de la dessaladora de Santa Eulàlia,
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 564.

RGE núm. 132/02, relativa a la inauguració de la
dessaladora de Santa Eulàlia, DS núm. 38 (13 de febrer del
2002), pàg. 565-567.

Compareixences
RGE núm. 4638/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el Pla de residus sòlids urbans
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg.
351-352 i 354-355.

Informacions
Substitució de la Sra. Neus Marí i Marí, DS núm. 23 (7 de

febrer del 2001), pàg. 346, DS núm. 38 (13 de febrer del 2002),
pàg. 562; DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 582.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Qüestions d’ordre
En relació amb les modificacions dels ordres del dia, DS

núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 126.

MARÍ I RIBAS, JOSEP (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 21 (28

de novembre del 2000), pàg. 310.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 8 (23 de

febrer del 2000), pàg. 134; DS núm. 10 (22 de març del 2000),
pàg. 162; DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 610.

Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 30 (17
de maig del 2001), pàg. 442.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Compareixences
RGE núm. 320/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el Pla
de carreteres, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 153-154.

RGE núm. 2404/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre els
projectes de desdoblament de les carreteres de Manacor,
Alcúdia i Peguera-Andratx, DS núm. 15 (14 de juny del 2000),
pàg. 235.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Buades i Beltran, DS núm. 9 (16 de

març del 2000), pàg. 146; DS núm. 15 (14 de juny del 2000),
pàg. 230.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 852/02, relativa a cens definitiu d’arbres caiguts

pel temporal del dia 11 de novembre, DS núm. 42 (10 d’abril
del 2002), pàg. 630-631.

RGE núm. 853/02, relativa a subvencions demanades quant
als pins caiguts per la tempesta dels dies 10 i 11 de novembre,
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 632-633.

RGE núm. 854/02, relativa a solAlicituds de retirada per part
de l’administració de pins caiguts arran de la tempesta dels dies
10 i 11 de novembre, DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg.
634-636.

RGE núm. 855/02, relativa a quantitat de pins retirats per la
Conselleria de Medi Ambient de les finques propietat de
l’administració, DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 637.

RGE núm. 856/02, relativa a quantitat de pins retirats per la
Conselleria de Medi Ambient dels parcs naturals, DS núm. 42
(10 d’abril del 2002), pàg. 637-638.

RGE núm. 857/02, relativa a quantitat de pins retirats per la
Conselleria de Medi Ambient de les finques privades, DS núm.
42 (10 d’abril del 2002), pàg. 638-639.

RGE núm. 858/02, relativa a cost de la retirada dels pins
caiguts pel temporal, DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg.
639-640.

RGE núm. 859/02, relativa a què es pensa fer amb les
rabasses dels pins caiguts pel temporal, DS núm. 42 (10 d’abril
del 2002), pàg. 641-643.

RGE núm. 370/03, relativa a visites a la finca d’Aubarca,
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 774.
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Compareixences
RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient  per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 103.

RGE núm. 4637/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla director sectorial per a
la gestió de residus de construcció-demolició i voluminosos de
les Illes Balears, DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 368-
369 i 374-375.

RGE núm. 736/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre la política que du a terme la
Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça, DS núm. 27
(28 de març del 2001), pàg. 412-413 i 416-417.

RGE núm. 1680/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’avantprojecte tipus per a la
restauració de sòls contaminats i de projectes específics per a la
recuperació de pedreres contaminades a la Platja de Palma,
aprovats recentment pel Consell de Govern, DS núm. 31 (22 de
maig del 2001), pàg. 459-460 i 463.

RGE núm. 1160/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de defensa contra
incendis forestals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
vigent fins l’any 2007; DS núm. 43 (17 d’abril del 2002), pàg.
649-650.

Qüestions d’ordre
En relació a la Compareixença RGE núm. 3079/99, de

l’Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient  per tal d’informar
sobre l’anunciat “nou Pla Director de Residus Sòlids Urbans”
que pensa aprovar el Govern de les Illes Balears, ateses les
informacions aparegudes en els mitjans de comunicació els dies
5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17 de novembre del 1999),
pàg. 101-103.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 8 (23 de

febrer del 2000), pàg. 134.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la Mesa
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2.

Preguntes
RGE núm. 152/00, relativa a transport públic a la comarca

de Llevant, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 134-135.
RGE núm. 153/00, relativa a trànsit a la carretera Palma-

Artà, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 135-137.
RGE núm. 154/00, relativa a adjudicacions d’habitatges

d’Ibavi, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 137.
RGE núm. 155/00, relativa a obres públiques al terme de

Manacor, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138.

RGE núm. 156/00, relativa a traçat del torrent de Manacor,
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 126-127.

RGE núm. 157/00, relativa a modificacions al projecte de
desviament del torrent de Manacor, DS núm. 7 (10 de febrer del
2000), pàg. 128-129.

RGE núm. 3945/00, relativa al torrent de Manacor, DS núm.
20 (23 de novembre del 2000), pàg. 294-296.

RGE núm. 3946/00, relativa a expropiació de terrenys al
torrent de Manacor, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000),
pàg. 297.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 47.

PIÑA I SÁIZ, FERNANDO (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3551/01, de protecció

ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (4
de desembre del 2001), pàg. 558.

Del Projecte de llei RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per
a la protecció del medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 47
(19 de febrer del 2003), pàg. 694, núm. 48 (26 de febrer del
2003), pàg. 728.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3825/00, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a millores mediambientals enfront
dels renous i molèsties de l’aeroport de Palma, DS núm. 25 (7
de març del 2001), pàg. 382-384 i 386.

RGE núm. 3923/01, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa als plans directors dels
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 39 (27 de febrer del
2002), pàg. 591-593 i 595.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució de la Sra. Maria Lluïsa Dubón i Pretus, DS núm.

9 (16 de març del 2000), pàg. 146; DS núm. 17 (28 de setembre
del 2000), pàg. 254, DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg. 422.

Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 26 (21 de
març del 2001), pàg. 398.

Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 36 (28
de novembre del 2001), pàg. 534.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de Llei RGE núm. 3631/99, del camí de

Cavalls de Menorca, DS núm. 22 (29 de novembre del 2000),
pàg. 338-342.

Del Projecte de Llei RGE núm. 2776/00, d’ordenació
territorial, DS núm. 21 (28 de novembre del 2000), pàg. 331.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 4886/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a instalAlació d’una dessaladora a Ciutadella de
Menorca, DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 390.

Qüestions d’ordre
En relació a l’elaboració del dictamen del Projecte de Llei

RGE núm. 2776/00, d’ordenació territorial, DS núm. 21 (28 de
novembre del 2000), pàg. 329.

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Ramon i Juan, DS núm. 21 (28 de

novembre del 2000), pàg. 310; DS núm. 22 (29 de novembre del
2000), pàg. 338.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3923/01, presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista; relativa als plans directors dels
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 39 (27 de febrer del
2002), pàg. 588-589 i 593-594.

RGE núm. 463/03, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a seguretat en el
transport marítim de derivats del petroli, DS núm. 50 (12 de
març del 2003), pàg. 754 i 758-759.

Compareixences
RGE núm. 3944/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
contingut de les normes territorials cautelars de cada consell
insular en relació als habitatges en sòl rústic, DS núm. 19 (15 de
novembre del 2000), pàg. 280-282.

Qüestions d’ordre
En relació a la Compareixença RGE núm. 3079/99, de

l’Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient  per tal d’informar
sobre l’anunciat “nou Pla Director de Residus Sòlids Urbans”
que pensa aprovar el Govern de les Illes Balears, ateses les
informacions aparegudes en els mitjans de comunicació els dies
5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17 de novembre del 1999),
pàg. 101-102.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI (Grup
Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 319/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports  per tal d’informar sobre les
línies de transport urbà, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg.
139.

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 17 (28 de

setembre del 2000), pàg. 254.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, DS núm. 35

(24 d’octubre del 2001), pàg. 522.
 
SUGRAÑES I BARENYS, MARIA MISERICÒRDIA
(Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 28 (25

d’abril del 2001), pàg. 422.
 Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, DS núm. 46
(18 de setembre del 2002), pàg. 678

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3551/01, de protecció

ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, DS núm. 37 (4
de desembre del 2001), pàg. 551 i 558.

Proposicions no de llei
RGE núm. 463/03, presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a seguretat en el
transport marítim de derivats del petroli, DS núm. 50 (12 de
març del 2003), pàg. 756 i 759.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 49-50.

RGE núm. 3670/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’incendi d’Artà, DS núm. 5
(16 de novembre del 1999), pàg. 84-85.

RGE núm. 951/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre la
redacció d’un altre projecte de llei del sòl, DS núm. 12 (12
d’abril del 2000), pàg. 199.

RGE núm. 1867/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’aprovació d’un sistema d’informació territorial, creació
d’incentius a la conservació dels recursos naturals,
compensacions a les proteccions d’àrees especials, modificació
de procediments administratius i d’altres mesures de les
Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 14 (8 de juny del
2000), pàg. 223-224.

RGE núm. 3944/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre el
contingut de les normes territorials cautelars de cada consell
insular en relació als habitatges en sòl rústic, DS núm. 19 (15 de
novembre del 2000), pàg. 283.

RGE núm. 4638/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el Pla de residus sòlids urbans
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg.
350-351.
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RGE núm. 3895/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre el pla de contingència a
Eivissa per la sequera, DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg.
570-571.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, DS núm. 27

(28 de març del 2001), pàg. 410.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA, PRÍAM
VILLALONGA I CERDÀ

Preguntes
RGE núm. 267/03, relativa a proveïment de gas natural a

l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 775-
776.

RGE núm. 268/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 777.

RGE núm. 269/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 778.

RGE núm. 270/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 779.

RGE núm. 271/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 780.

RGE núm. 272/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 780-
781.

RGE núm. 274/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 781-
782.

RGE núm. 275/03, relativa a proveïment de gas natural a
l’illa de Menorca, DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 782-
784.

Compareixences
RGE núm. 956/01, per tal d’informar sobre la política que

pensa dur a terme dins la present legislatura, DS núm. 33 (3
d’octubre del 2001), pàg. 484-489 i 493-497.

CONSELLERA DE MEDI AMBIENT, MARGALIDA
ROSSELLÓ I PONS

Preguntes
RGE núm. 2889/99, relativa a elaboració de convenis amb

propietaris de finques a espais naturals, DS núm. 4 (27
d’octubre del 1999), pàg. 67.

RGE núm. 2890/99, relativa a declaració de parcs naturals,
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 68-69.

RGE núm. 2891/99, relativa a compra de finques a la serra
de Tramuntana, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 69-70.

RGE núm. 2894/99, relativa a manca d’enginyers de camins
al Servei de Costes i Litoral a la comunitat autònoma, DS núm.
4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 70-72.

RGE núm. 3109/99, relativa a la finalitat a la qual es
destinarà l’impost turístic, DS núm. 6 (17 de novembre del
1999), pàg. 98-99.

RGE núm. 3110/99, relativa a destinació del fons proposat
pel conseller de Turisme, DS núm. 6 (17 de novembre del
1999), pàg. 100.

RGE núm. 3120/99, relativa a opinió del sector turístic sobre
l’ecotaxa, DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 101.

RGE núm. 156/00, relativa a traçat del torrent de Manacor,
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 126-128.

RGE núm. 157/00, relativa a modificacions al projecte de
desviament del torrent de Manacor, DS núm. 7 (10 de febrer del
2000), pàg. 129-130.

RGE núm. 3938/00, relativa a seguiment dels consorcis
d’aigua, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 290-291.

RGE núm. 3939/00, relativa a aprovació d’una actuació
d’emergència, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg.
292-293.

RGE núm. 3940/00, relativa a problemàtica per aprovar el
pagament de determinades despeses, DS núm. 20 (23 de
novembre del 2000), pàg. 293-294.

RGE núm. 3945/00, relativa al torrent de Manacor, DS núm.
20 (23 de novembre del 2000), pàg. 295-297.

RGE núm. 3946/00, relativa a expropiació de terrenys al
torrent de Manacor, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000),
pàg. 297-298.

RGE núm. 130/02, relativa a la inauguració de la
dessaladora d’aigües residuals de l’EDAR de Santa Eulàlia, DS
núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-563.

RGE núm. 131/02, relativa a l’aljub d’aigua amb la qual es
va brindar a la inauguració de la dessaladora de Santa Eulàlia,
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 564-565.

RGE núm. 132/02, relativa a la inauguració de la
dessaladora de Santa Eulàlia, DS núm. 38 (13 de febrer del
2002), pàg. 565-567.

RGE núm. 440/02, relativa a àrees recreatives construïdes
des del 1999, DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 598-599.

RGE núm. 441/02, relativa al nombre de persones que
utilitzen les  àrees recreatives, DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 599-600.

RGE núm. 442/02, relativa als criteris per tal de construir o
ampliar les àrees recreatives, DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 600-601.

RGE núm. 443/02, relativa a activitats realitzades a les
instalAlacions públiques de Binifaldó, DS núm. 40 (13 de març
del 2002), pàg. 602603.

RGE núm. 444/02, relativa a activitats realitzades a les
finques Aubarca i Es Verger, DS núm. 40 (13 de març del
2002), pàg. 603-605.

RGE núm. 445/02, relativa a ajudes als propietaris del parc
natural de Mondragó, DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg.
605-607.
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RGE núm. 852/02, relativa a cens definitiu d’arbres caiguts
pel temporal del dia 11 de novembre, DS núm. 42 (10 d’abril
del 2002), pàg. 631-632.

RGE núm. 853/02, relativa a subvencions demanades quant
als pins caiguts per la tempesta dels dies 10 i 11 de novembre,
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 632-634.

RGE núm. 854/02, relativa a solAlicituds de retirada per part
de l’administració de pins caiguts arran de la tempesta dels dies
10 i 11 de novembre, DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg.
634-636.

RGE núm. 855/02, relativa a quantitat de pins retirats per la
Conselleria de Medi Ambient de les finques propietat de
l’administració, DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 637.

RGE núm. 856/02, relativa a quantitat de pins retirats per la
Conselleria de Medi Ambient dels parcs naturals, DS núm. 42
(10 d’abril del 2002), pàg. 637-638.

RGE núm. 857/02, relativa a quantitat de pins retirats per la
Conselleria de Medi Ambient de les finques privades, DS núm.
42 (10 d’abril del 2002), pàg. 638-639.

RGE núm. 858/02, relativa a cost de la retirada dels pins
caiguts pel temporal, DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg.
639-641.

RGE núm. 859/02, relativa a què es pensa fer amb les
rabasses dels pins caiguts pel temporal, DS núm. 42 (10 d’abril
del 2002), pàg. 642-643.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,
DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-17, 19-24, 29-35
i 39-42.

RGE núm. 3079/99, per tal d’informar sobre l’anunciat “nou
Pla Director de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el
Govern de les Illes Balears, ateses les informacions aparegudes
en els mitjans de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999,
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 105-109, 116-117
i 120.

RGE núm. 3670/99, per tal d’informar sobre l’incendi
d’Artà, DS núm. 5 (16 de novembre del 1999), pàg. 78-82, 85,
88, 90-94.

RGE núm. 606/00, per tal d’informar sobre la política de la
Conselleria en relació amb l’adquisició de finques, DS núm. 10
(22 de març del 2000), pàg. 162-166 i 168-169.

RGE núm. 607/00, per tal d’informar sobre els recursos
hídrics a cadascuna de les illes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 174-177
179-182-185 i 187-189.

RGE núm. 2026/00, per tal d’informar sobre el control de
les emissions de partícules a l’atmosfera en els centres de
producció més importants: Es Murterar, Fàbrica Cimentera i
Son Reus, DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-208 i 210-
213.

RGE núm. 2246/00, per tal d’informar sobre el Pla de
subvencions anunciades pel Govern de les Illes Balears per a les
finques incloses en futurs parcs naturals, DS núm. 16 (21 de
setembre del 2000), pàg. 242-243; 247-248 i 250-251.

RGE núm. 4147/00, per tal d’informar sobre la situació en
què es troben actualment les instalAlacions de les estacions
depuradores de Menorca, DS núm. 20 (23 de novembre del
2000), pàg. 298-299 i 302-305.

RGE núm. 4637/00, per tal d’informar sobre el Pla director
sectorial per a la gestió de residus de construcció-demolició i
voluminosos de les Illes Balears, DS núm. 24 (21 de febrer del
2001), pàg. 362-365; 370-372 i 375-376.

RGE núm. 4638/00, per tal d’informar sobre el Pla de
residus sòlids urbans d’Eivissa i Formentera, DS núm. 23 (7 de
febrer del 2001), pàg. 346-350; 352-353 i 355.

RGE núm. 736/01, per tal d’informar sobre la política que
du a terme la Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça,
DS núm. 27 (28 de març del 2001), pàg. 410-411; 415-416 i
418-419.

RGE núm. 1578/01, per tal d’informar sobre l’avantprojecte
de llei de biodiversitat, DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg.
442-443; 449-451 i 454-455.

RGE núm. 1680/01, per tal d’informar sobre l’avantprojecte
tipus per a la restauració de sòls contaminats i de projectes
específics per a la recuperació de pedreres contaminades a la
Platja de Palma, aprovats recentment pel Consell de Govern, DS
núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-459; 461-462 i 464-
465.

RGE núm. 3383/01, per tal d’informar sobre els treballs
previs a l’anunciada declaració de la Serra de Tramuntana com
a parc natural, DS núm. 35 (24 d’octubre del 2001), pàg. 522-
523; 525-526 i 528-529.

RGE núm. 3699/01, per tal d’informar sobre el monument
natural de ses Fonts Ufanes, DS núm. 36 (28 de novembre del
2001), pàg. 534-536; 540-542 i 546.

RGE núm. 3895/01, per tal d’informar sobre el pla de
contingència a Eivissa per la sequera, DS núm. 38 (13 de febrer
del 2002), pàg. 567-570 i 573-578.

RGE núm. 1160/02, per tal d’informar sobre el Pla de
defensa contra incendis forestals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, vigent fins l’any 2007; DS núm. 43 (17 d’abril
del 2002), pàg. 646-650.

RGE núm. 1995/02, per tal d’informar sobre la creació d’un
centre d’intercanvi d’aigua agrària (Banc d’Aigua Agrària), DS
núm. 46 (18 de setembre del 2002), pàg. 678-680, 683-688 i
690-691.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS, JOSEP ANTONI FERRER I ORFILA

Preguntes
RGE núm. 2888/99, relativa a adequació de carreteres per a

l’ús ciclista, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 62-63.
RGE núm. 3117/99, relativa a construcción de carreteras

interurbanas, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 64.
RGE núm. 3118/99, relativa a mejora de seguridad en

relación con la ocupación del territorio que conlleva el
desdoblamiento, DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 64-
65.

RGE núm. 3119/99, relativa a diferencias notables entre la
construcción de una autovía interurbana y su desdoblamiento,
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 66.

RGE núm. 152/00, relativa a transport públic a la comarca
de Llevant, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 134-135.

RGE núm. 153/00, relativa a trànsit a la carretera Palma-
Artà, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 136-137.

RGE núm. 154/00, relativa a adjudicacions d’habitatges
d’Ibavi, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 137-138.
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RGE núm. 155/00, relativa a obres públiques al terme de
Manacor, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138.

RGE núm. 414/00, relativa a gratuïtat del peatge del túnel de
Sóller, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 146-147.

RGE núm. 415/00, relativa a soterrament de les línies de
ferrocarrils a Palma, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg.
148.

RGE núm. 416/00, relativa a inici dels estudis de mobilitat,
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 149-150.

RGE núm. 417/00, relativa a inici del procediment de
contractació del PTP de Mallorca, DS núm. 9 (16 de març del
2000), pàg. 150.

RGE núm. 1411/01, relativa a percentatge d’habitatges
oficials destinats a immigrants, DS núm. 29 (10 de maig del
2001), pàg. 426-427.

RGE núm. 2184/01, relativa a canvi de traçat del ferrocarril
de Petra, DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-471.

RGE núm. 2185/01, relativa a termini per enllestir el traçat
del tren al seu pas per Petra, DS núm. 32 (13 de juny del 2001),
pàg. 472.

RGE núm. 2186/01, relativa a modificació del traçat del tren
al seu pas per Sineu i Manacor, DS núm. 32 (13 de juny del
2001), pàg. 473-474.

RGE núm. 2187/01, relativa a nombre de travesses i rails
adequats en relació amb els projectes de línies de ferrocarril
modificades, DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 475-476.

RGE núm. 2188/01, relativa a continuació del traçat del
ferrocarril cap a Artà i Capdepera, DS núm. 32 (13 de juny del
2001), pàg. 476-477.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,
DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 46-47 i 52-56.

RGE núm. 319/00, per tal d’informar sobre les línies de
transport urbà, DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138-
140.

RGE núm. 320/00, per tal d’informar sobre el Pla de
carreteres, DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 150-151 i
155-158.

RGE núm. 951/00, per tal d’informar sobre la redacció d’un
altre projecte de llei del sòl, DS núm. 12 (12 d’abril del 2000),
pàg. 194 i 196-200.

RGE núm. 1867/00, per tal d’informar sobre l’aprovació
d’un sistema d’informació territorial, creació d’incentius a la
conservació dels recursos naturals, compensacions a les
proteccions d’àrees especials, modificació de procediments
administratius i d’altres mesures de les Directrius d’Ordenació
Territorial, DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-219;
221-222 i 224.

RGE núm. 1868/00, per tal d’informar sobre les actuacions
per afavorir l’adquisició del primer habitatge, DS núm. 18 (4
d’octubre del 2000), pàg. 266-268; 271 i 273-274.

RGE núm. 2404/00, per tal d’informar sobre els projectes de
desdoblament de les carreteres de Manacor, Alcúdia i Peguera-
Andratx, DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-232; 234-
235 i 237.

RGE núm. 3188/00, per tal d’informar sobre la modificació
del pla de carreteres que està en tramitació, DS núm. 17 (28 de
setembre del 2000), pàg. 254-255; 259-260 i 262.

RGE núm. 3944/00, per tal d’informar sobre el contingut de
les normes territorials cautelars de cada consell insular en
relació als habitatges en sòl rústic, DS núm. 19 (15 de novembre
del 2000), pàg. 278 i 284-286.

RGE núm. 917/01, per tal d’informar sobre les previsions i
els objectius del Govern en relació amb el pla o plans de
transports, DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 398-399;
401 i 403.

RGE núm. 918/01, per tal d’informar sobre la modificació
de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació
Territorial, estudis i treballs que es realitzen amb aquesta
finalitat, DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 428; 433-435
i 437-438.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS, FRANCESC QUETGLAS I ROSANES

Preguntes
RGE núm. 5063/01, relativa a obres de projectes de

construcció de carreteres, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002),
pàg. 582-583.

RGE núm. 5064/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 583-584.

RGE núm. 5065/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres de Menorca, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg.
584-585.

RGE núm. 5066/01, relativa a estudis de carreteres, DS núm.
39 (27 de febrer del 2002), pàg. 586-587.

RGE núm. 5067/01, relativa a obres de conservació de les
carreteres de Menorca, DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg.
587-588.

RGE núm. 751/02, relativa a l’opinió del conseller d’Obres
Públiques envers la limitació de velocitat, DS núm. 41 (20 de
març del 2002), pàg. 613.

RGE núm. 752/02, relativa a dades de què disposa el Govern
per a la petició de disminució de velocitat, DS núm. 41 (20 de
març del 2002), pàg. 615-618.

RGE núm. 753/02, relativa a l’avaluació de la repercussió
econòmica i social de la mesura de reducció de velocitat
màxima, DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 615-618.

RGE núm. 754/02, relativa als criteris de disminució de
velocitat a la xarxa viària balear, DS núm. 41 (20 de març del
2002), pàg. 615-618.

RGE núm. 755/02, relativa a les raons per a no concloure les
obres de la carretera C-715, DS núm. 41 (20 de març del 2002),
pàg. 618-620.

RGE núm. 756/02, relativa als perjudicis pels retards de
l’execució de les obres de la C-715, DS núm. 41 (20 de març del
2002), pàg. 621-622.

RGE núm. 936/02, relativa a les actuacions de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l’illa de Menorca, DS núm.
41 (20 de març del 2002), pàg. 611-612.

RGE núm. 937/02, relativa a les actuacions de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l’illa d’Eivissa, DS núm. 41
(20 de març del 2002), pàg. 612-613.

RGE núm. 1110/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI de Mallorca, DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-
656.
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RGE núm. 1111/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI de Menorca, DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-
656.

RGE núm. 1112/02, relativa a comissió de seguiment del
PTI d’Eivissa i Formentera, 
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

RGE núm. 1885/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat, DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662-663.

RGE núm. 1886/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat, DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 663-666.

RGE núm. 1887/02, relativa a conveni de carreteres amb
l’Estat, DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 667.

RGE núm. 2072/02, relativa a obres de la carretera PM-111,
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 667-668.

RGE núm. 2073/02, relativa a modificació del projecte del
primer tram de la carretera  PM-111, DS núm. 45 (12 de juny
del 2002), pàg. 668-670.

RGE núm. 2074/02, relativa a aprovació d’un nou projecte
del primer tram de la carretera PM-111, DS núm. 45 (12 de juny
del 2002), pàg. 670-672.

RGE núm. 264/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 738-739.

RGE núm. 265/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 740-741.

RGE núm. 266/03, relativa a estació d’autobusos de
Ciutadella , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 741-743.

RGE núm. 372/03, relativa a grau de complexitat del
projecte modificat del tren al seu pas per Petra , DS núm. 49 (5
de març del 2003), pàg. 743-746.

RGE núm. 373/03, relativa a perjudicis socials derivats del
nou traçat del tren al seu pas per Petra , DS núm. 49 (5 de març
del 2003), pàg. 746-747.

RGE núm. 374/03, relativa a canvi de criteri del conseller en
relació amb el traçat del tren de Petra , DS núm. 49 (5 de març
del 2003), pàg. 748-749.

RGE núm. 375/03, relativa a justificació de l’interès general
en relació amb la modificació del traçat del tren al seu pas per
Petra , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 750.

RGE núm. 376/03, relativa a compra de terrenys vora la via
del tren de Petra , DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 750-
751.

Compareixences
RGE núm. 3423/01, per tal d’informar sobre l’avantprojecte

de llei reguladora de l’ordenació urbanística a les Illes Balears,
DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 502-504; 507-509;
512-513 i 516-517.

D’ALTRES INTERVINENTS

DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSITAT, PERE
THOMÀS I VIVES

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 35-36.

RGE núm. 3670/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d’informar sobre l’incendi d’Artà, DS núm. 5
(16 de novembre del 1999), pàg. 85-87.

DIRECTOR GENERAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL,
SALVADOR MIRALLES I VALERO

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 36.

DIRECTOR GENERAL DE LITORAL, ONOFRE
RULLAN I SALAMANCA

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 33-34.

DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI, MANUEL CABELLOS I BARREIRO

Compareixences
RGE núm. 3423/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports per tal d’informar sobre
l’avantprojecte de llei reguladora de l’ordenació urbanística a
les Illes Balears, DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 513-
514.

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS,
ANTONI RODRÍGUEZ I PEREA

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2 (22
de setembre del 1999), pàg. 22.

DIRECTOR GENERAL DE RESIDUS I ENERGIA,
NICOLAU JAUME BARCELÓ I MONTSERRAT

Compareixences
RGE núm. 3079/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient, per tal d’informar sobre l’anunciat “nou Pla Director
de Residus Sòlids Urbans” que pensa aprovar el Govern de les
Illes Balears, ateses les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació els dies 5 i 6 d’octubre del 1999, DS núm. 6 (17
de novembre del 1999), pàg. 117-118.

RGE núm. 4637/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre el Pla director sectorial per a
la gestió de residus de construcció-demolició i voluminosos de
les Illes Balears, DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 365-
366 i 372-373.

RGE núm. 4638/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre el Pla de residus sòlids urbans
d’Eivissa i Formentera, DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg.
353-356.
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RGE núm. 1680/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d’informar sobre l’avantprojecte tipus per a la
restauració de sòls contaminats i de projectes específics per a la
recuperació de pedreres contaminades a la Platja de Palma,
aprovats recentment pel Consell de Govern, DS núm. 31 (22 de
maig del 2001), pàg. 465.

 TEMÀTIC

- A -

Actuació d’emergència
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 291-293.

Adjudicacions
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 137-138.

Adquisició de finques
DS núm. 10 (22 de març del 2000), pàg. 162-169.

Aeroport de Palma
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 382-386.

Aeroports de les Illes Balears
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 588-595.

Aigües residuals
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-563.

Ajudes
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 605-607.

Ajuntament de Palma
DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg. 422-423.

Alcúdia
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.

Aljub d’aigua
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 563-565.

Arbres caiguts
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 630-632.

Àrees 
especials
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.
recreatives
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 598-601.

Artà
DS núm. 5 (16 de novembre del 1999), pàg. 78-94.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 476-477.

Assistència tècnica
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442.

Aubarca
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 603-605.

Autovia interurbana
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 65-66.

Avaluacions per a la protecció del medi ambient a les Illes
Balears

DS núm. 47 (19 de febrer  del 2003), pàg. 694-714.
DS núm. 48 (26 de febrer  del 2003), pàg. 718-734.

Avantprojecte de llei
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442-455.
DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 502-517.
tipus
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.

- B -

Banc d’Aigua Agrària
DS núm. 46 (18 de setembre del 2002), pàg. 678-691.

Binifaldó
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 601-603.

Biodiversitat
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442-455.

- C -

Caça
DS núm. 27 (28 de març del 2001), pàg. 410-419.

Camí de Cavalls
DS núm. 22 (29 de novembre del 2000), pàg. 338-343.

Canvi de traçat
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-471.

Capdepera
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 476-477.

Carretera 
d’Alcúdia
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.
C-715
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 618-622.
de Manacor
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.
Palma-Artà
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 135-137.
Peguera-Andratx
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.
PM-111
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 667-672.

Carreteres
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 63-64.
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 135-137.
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 582-588.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662-667.

Centre d’intercanvi d’aigua agrària
DS núm. 46 (18 de setembre del 2002), pàg. 678-691.
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Centres de producció
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

Cessió gratuïta
DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg. 422-423.

Ciclistes
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 62-63.

Ciutadella de Menorca
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 386-393.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 738-741.

Comarca de Llevant
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 134-135.

Comissió de seguiment
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

Compensacions
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

Compra 
de finques
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 69-70.
de terrenys
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 750-751.

Consell 
de Govern
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.
Insular de Menorca
DS núm. 22 (29 de novembre del 2000), pàg. 338-343.

Conseller 
d’Innovació i Energia
DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 484-497.
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
DS núm. 3 (23 de setembre del 1999), pàg. 46-56.
de Turisme
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 99-100.
de Medi Ambient
DS núm. 2 (22 de setembre del 1999), pàg. 6-42.
DS núm. 5 (16 de novembre del 1999), pàg. 78-94.

Conselleria 
de Medi Ambient
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 636-639.

Conservació
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 583-587.
dels recursos naturals
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

Consorcis d’aigua
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 290-291.

Construcció
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 63-66.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 582-583.

Consultoria
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442.

Convenis
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 66-68.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662-667.

Creació d’incentius
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

Criteris
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 600-601.

- D -

Delegada del Govern a les Illes Balears
DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 482-484.

Derivats de petroli
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 754-760.

Desdoblament
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 64-66.
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.

Despeses
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 293-294.

Dessaladora
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 386-393.
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-567.

Diferencies notables
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 65-66.

Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) (vegeu també Llei
6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’ordenació territorial)

DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

Disminució de velocitat
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614-618.

- E -

Ecotaxa
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 100-101.

Edar Santa Eulàlia
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-563.

Eivissa
DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg. 346-356.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 612-613.

Emissions
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

Enginyers de camins
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 70-72.
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Espais naturals
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 66-68.

Estació d’autobusos
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 738-741.

Estacions depuradores
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 298-305.

Estat
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 662-667.

Estudis 
de carreteres
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 585-587.
de mobilitat
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 148-150.
i treballs
DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 427-438.

Expropiació de terrenys
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 297-298.

- F -

Fàbrica Cimentera
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

Ferrocarril
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 474-477.
de Petra
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-471.

Finançament
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 403-407.

Finques
DS núm. 16 (21 de setembre del 2000), pàg. 242-251.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 636-639.

Fonts Ufanes
DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg. 534-546.

 Formentera
DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg. 346-356.

- G -

Gas natural
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 775-785.

Gratuïtat
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 146-147.

- H -

Habitatges
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 137-138.
DS núm. 18 (4 d’octubre del 2000), pàg. 266-274.
DS núm. 19 (15 de novembre del 2000), pàg. 278-286.
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 760-769.

oficials
DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 426-427.

- I -

Ibavi
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 137-138.

Immigrants
DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 426-427.

Impost turístic
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 98-99.

Inauguració
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-567.

Incendis
DS núm. 5 (16 de novembre del 1999), pàg. 78-94.
forestals
DS núm. 43 (17 d’abril del 2002), pàg. 646-651.

Informació territorial
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

Inseguretat
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 622-624.

InstalAlacions públiques
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 601-603.

Interès general
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 749-750.

Inversions ferroviàries
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 403-407.

- L -

Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació
Territorial

DS núm. 29 (10 de maig del 2001), pàg. 427-438.

Limitació de velocitat
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 613-614.

Línies
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138-140.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 474-476.
de ferrocarrils
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.

- M -

Manacor
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138.
DS núm. 15 (14 de juny del 2000), pàg. 230-237.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 472-474.



86 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Índex anys 1999-2003

 

Medi ambient
DS núm. 47 (19 de febrer  del 2003), pàg. 694-714.
DS núm. 48 (26 de febrer  del 2003), pàg. 718-734.

Menorca
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 298-305.
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 584-587.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 610-612.
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 775-785.

Mesura de reducció
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614.

Millora de seguretat
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 64-65.

Millores mediambientals
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 382-386.

Ministeri de Foment
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 403-407.

Modificació del projecte
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 668-670.

Molèsties
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 382-386.

Mondragó
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 605-607.

Monument natural
DS núm. 36 (28 de novembre del 2001), pàg. 534-546.

Murterar, es
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

- N -

NORCONTROL, SA
DS núm. 30 (17 de maig del 2001), pàg. 442.

Normes territorials cautelars
DS núm. 19 (15 de novembre del 2000), pàg. 278-286.

Nou Pla director de residus sòlids urbans
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 99-100.

Nou traçat
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 746-747.

- O -

Objectius
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 398-403.

Obres
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 582-587.
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 618-622.
DS núm. 45 (12 de juny del 2002), pàg. 667-668.

de conservació
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 587-588.
públiques
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138.

Ocupació del territori
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 63-64.

Ordenació 
territorial
DS núm. 21 (28 de novembre del 2000), pàg. 310-332.
urbanística a les Illes Balears
DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 502-517.

- P -

Pagament
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 293-294.

Palma
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.
DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg. 422-423.

Parcs naturals
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 68-69.
DS núm. 16 (21 de setembre del 2000), pàg. 242-251.
DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 502-517.
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 605-607.
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 637-638.

Partícules a l’atmosfera
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

Peatge
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 146-147.

Pedreres contaminades
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.

Perjudicis
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 620-622.
socials
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 743-746.

Petra
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-472.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 743-751.

Petroli (vegeu Derivats del petroli)

Pins 
caiguts
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 632-636 i 639-643.
retirats
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 636-639.

 
Pla 

de carreteres
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 150-158.
DS núm. 17 (28 de setembre del 2000), pàg. 254-262.
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de contingència
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 567-578.
de defensa
DS núm. 43 (17 d’abril del 2002), pàg. 646-651.
director de residus sòlids urbans (vegeu també Nou Pla

director de residus sòlids urbans)
 director sectorial

DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 362-376.
de residus sòlids urbans
DS núm. 23 (7 de febrer del 2001), pàg. 346-356.
de subvencions
DS núm. 16 (21 de setembre del 2000), pàg. 242-251.

Plans 
directors
DS núm. 39 (27 de febrer del 2002), pàg. 588-595.
de transports
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 398-403.

Platja de Palma
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.

Previsions
DS núm. 26 (21 de març del 2001), pàg. 398-403.

Procediment de contractació
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 150.

Procediments administratius
DS núm. 14 (8 de juny del 2000), pàg. 218-225.

Projecte 
de desviament
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 128-130.
de llei del sòl
DS núm. 12 (12 d’abril del 2000), pàg. 194-200.
modificat
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 743-746.

 
Propietaris de finques

DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 66-68.

Protecció ambiental
DS núm. 37 (4 de desembre del 2001), pàg. 550-559.

Proteccions d’àrees especials (vegeu Àrees especials)

Proveïment
DS núm. 51 (19 de març del 2003), pàg. 775-785.

PTI d’Eivissa i Formentera
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

PTI de Mallorca
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

PTI de Menorca
DS núm. 44 (22 de maig del 2002), pàg. 654-656.

PTP de Mallorca
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 150.

- R -

Rabasses
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 641-643.

Rails
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 474-476.

Recursos 
hídrics
DS núm. 11 (11 d’abril del 2000), pàg. 174-189.
naturals (vegeu Conservació dels recursos naturals)

Renous
DS núm. 25 (7 de març del 2001), pàg. 382-386.

Residus de construcció-demolició i voluminosos
DS núm. 24 (21 de febrer del 2001), pàg. 362-376.

Restauració
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.

Retirada de pins
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 639-641.

- S -

Salines d’Eivissa i Formentera, ses
DS núm. 37 (4 de desembre del 2001), pàg. 550-559.

Santa Eulàlia
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 562-567.

Sector turístic
DS núm. 6 (17 de novembre del 1999), pàg. 100-101.

Sequera
DS núm. 38 (13 de febrer del 2002), pàg. 567-578.

Serra de Tramuntana
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 69-70.
DS núm. 34 (17 d’octubre del 2001), pàg. 502-517.

Servei de Costes i Litoral
DS núm. 4 (27 d’octubre del 1999), pàg. 70-72.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 610-613.

Sineu
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 472-474.

Sòl rústic
DS núm. 19 (15 de novembre del 2000), pàg. 278-286.
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Solars
DS núm. 28 (25 d’abril del 2001), pàg. 422-423.

Sòls contaminats
DS núm. 31 (22 de maig del 2001), pàg. 458-465.

Son Reus
DS núm. 13 (1 de juny del 2000), pàg. 206-213.

Soterrament
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 147-148.

Subvencions
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 632-634.

- T -

Tempesta de 10 i 11 de novembre
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 632-636.

Temporal d’11 de novembre
DS núm. 42 (10 d’abril del 2002), pàg. 630-632.

Torrent de Manacor
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 126-130.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 294-298.

Traçat (vegeu també Nou traçat)
DS núm. 7 (10 de febrer del 2000), pàg. 126-128.
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 470-474 i 476-477.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 746-750.

Tramuntana (vegeu Serra de Tramuntana)

Trànsit
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 135-137.

Transport 
discrecional
DS núm. 33 (3 d’octubre del 2001), pàg. 482-484.
marítim
DS núm. 50 (12 de març del 2003), pàg. 754-760.
públic
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 134-135.
urbà
DS núm. 8 (23 de febrer del 2000), pàg. 138-140.

Travesses
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 474-476.

Tren
DS núm. 32 (13 de juny del 2001), pàg. 471-472.
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 743-751.

Túnel de Sóller
DS núm. 9 (16 de març del 2000), pàg. 146-147.

- V -

Velocitat (vegeu també Disminució de velocitat i Limitació
de velocitat)

màxima
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614.

Verger, es
DS núm. 40 (13 de març del 2002), pàg. 603-605.

Via del tren
DS núm. 49 (5 de març del 2003), pàg. 750-751.

- X -

Xarxa viària balear
DS núm. 41 (20 de març del 2002), pàg. 614-618.
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